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Eerste Heilige Communie 2021
Een eerste info-avond voor de viering van de Eerste Heilige Communie 
2021 is gepland op donderdag 29 oktober om 20.00 uur in de kerk.
Verdere info en opgave voor deze info-avond krijgen de kinderen 
middels een brief via school. Kinderen die niet op één van de 
basisscholen in de parochie zitten, kunnen rechtstreeks aangemeld 
worden via de parochie.

In Memoriam: diaken Gerard Bekken
Op 4 oktober is Gerard Bekken, die vanaf zijn wijding in 1992 tot 2000 

werkzaam was in Reusel, overleden. Hij is tot op hoge leeftijd actief 
gebleven, en dit tekent hem. Van pastoor Hulskorte weet ik dat hij veel 
steun had aan Gerard. Hij doopte, deed woord- en communievieringen, 
huwelijken, uitvaarten en ziekenbezoeken, maar naast biddende en 
troostende handen had hij ook handige handen! Hij was bevlogen, een 
bezige bij, pakte de zaken aan en regelde veel. Zo heeft hij voor de 
parochie in Reusel veel mogen betekenen waar we dankbaar om 
mogen zijn. Gerard kwam net als ik uit Asten, en ik herinner me het 
gezellige en hartelijke contact dat ik met hem en zijn vrouw Riet heb 
mogen hebben. We bidden dat Gerard nu thuis mag zijn in het hemels 
Vaderhuis, en zijn vrouw, het gezin, de familie en iedereen die met 
hem verbonden was wensen we heel veel kracht en sterkte toe!

Allerheiligen/Allerzielen
De dagen worden korter, de warme, droge en vreemde 
zomer is weer voorbij. Tegelijk zitten we in onze parochie 
en dorpsgemeenschappen in een “rood” gebied, corona is 
weer terug van weggeweest, en hoe! Hopelijk hebben we 
de piek bereikt, treft het niet nog meer mensen en wordt 
er tijdige en goede hulp geboden. Het laat zien dat we 
kwetsbaar zijn als mens, wat gezondheid betreft zeker, 
maar ook op tal van andere gebieden.

Met Allerheiligen wil de Kerk al die mannen en vrouwen 
gedenken die na een leven van vallen en opstaan, want ja, 
heiligen hebben ook zo hun onhebbelijkheden en maken 
ook fouten, de hemel bereikt hebben en daar voor ons 
bidden. In het woord heilig kun je het woord heling en heel 
zien, en dan denk ik o.a. aan mensen uit een stuk, mensen 
waar je van op aan kunt en die ergens voor staan. De Kerk 
kent tal van heilig verklaarde mensen (nu ik mijn 
boekenkasten aan het herinrichten ben struikel ik over de 
stapels heiligenlevens op de vloer), maar er zijn er 
natuurlijk veel meer. Wellicht ervaart u zelf dat u van een 
overleden dierbare van boven ooit een duwtje in de juiste 
richting of een steuntje in de rug krijgt. 

Met Allerzielen willen we bidden voor en denken aan 
degenen van wie we afscheid hebben moeten nemen en 
die we missen. Mensen die ons gemaakt en gevormd 
hebben tot de mens die we mogen zijn. Plots overleden, na 
een lang ziekbed, als een flakkerend lichtje gedoofd, oud, 
of heel erg jong. Bij een overlijden kun je soms opluchting 
voelen omdat het lijden voorbij is, maar ook verdriet 
omdat een leven van liefde en zorg voorbij is. Gevoelens 
kunnen als het ware over elkaar heen struikelen, dat hoort 
er bij, het is voor iedereen anders. Iedereen beleeft het 
anders, gaat er anders mee om en dat kan soms ook 
eenzaam voelen. Ik hoop dat u daarnaast het verdriet, de 
herinnering die gepaard mag gaan met een lach en een 
traan toch ook kunt delen met de mensen om u heen.
Met Allerzielen zullen onze overledenen van het afgelopen 
jaar speciaal genoemd en herdacht worden. Dit jaar voor 
het eerst weer met medewerking van onze nieuwe 
Avondwakegroep. 

Helaas zijn de omstandigheden als gevolg van de corona 
pandemie uiterst onzeker, misschien mogen er nog maar 
dertig mensen in de kerk, of zelfs helemaal niemand. Houd 
wat dat betreft de komende tijd de website van onze 
parochie (www.sintclemens.eu) en de plaatselijke media 
in de gaten zodat u op de hoogte blijft. Het is helaas niet 
anders, we gaan zoeken naar wegen om elkaar nabij te 
zijn, zoals dat voor alle sectoren en zovele landen geldt. 
We hopen op betere tijden en hopelijk blijven we samen 
sterk.

Met hartelijke groet,
Pastor David van Dijk.

Eerste Heilige Communie
Op zondag 6, 20 en 27 september hebben  25 kinderen hun 
communie gedaan. De vieringen zijn goed verlopen en ondanks 
dat we bijna niet hebben kunnen oefenen met de liedjes, zongen 
de jongens en meisjes uit volle borst mee. Toen ik ze na de lock-
down voor het eerst weer terugzag op de pastorie, zag ik hoe ze 
in die tijd gegroeid waren. Ik was blij om ieder van hen gezond en 
wel terug te mogen zien. Met de planning van de vieringen 
hebben we rekening willen houden met het aantal personen in 
de kerk, en we hoopten op een mooie zonnige septembermaand, 
zodat na de H.Mis er thuis en buiten ook een mooi feest van 
gemaakt kon worden. Naar ik van verschillende ouders  
vernomen heb, is dat ook goed gelukt, want het nuttige mag met 
het aangename verenigd worden. Verder wil ik de  
Communiewerkgroep en alle ouders die mee hebben geholpen 
heel hartelijk bedanken en de communicanten nogmaals van 
harte proficiat! De communicanten waren dit jaar: 

Lenne v Beers, Yara vd Voort, Evi Borsboom, Mati Mazowska, J’esmay vd 
Hout, Tijn Wouters, Femme vd Borne, Siem Loonen, Elise Partono, Dex
vd Sande, Daan Kaethoven, Cas Dirkx, Celine Rooijakkers, Fenne Roest, 
Jur vd Borne, Bram Swinkels, Jasper vd Borne, Chloë Giezen, Ruben vd 
Borne, Mila Sitarz, Kasper en Nicola Jakubowska, Sidney Warnders, Jorn
Vullings, Naomi Bruers.

Tijdens de voorbereiding  hebben de jongens en meisjes door 
middel van een ‘heitje voor een karweitje’ gespaard voor een 
goed doel. Uiteindelijk  hebben ze zo samen € 327.42  ‘verdient’ 
voor het Ronald McDonald huis in Veldhoven.



STELT ZICH VOOR: 
Elke uitgave stelt zich een vrijwilliger of een werkgroep van de parochie voor.
In deze uitgave;  De schoonmaak(poets)ploeg van de Reuselse kerk

De parochie prijst zich gelukkig met haar schitterende kerkgebouw. Maar het gebouw 
blijft niet vanzelf mooi. De vrijwilligers van de poetsploeg zorgen hiervoor, zij houden 
de kerk schoon en geven haar een fraai aanzien. Om de vier weken is er een 
poetsmaandag en na slecht weer of rondom een bijzondere feestdag neemt men de 
kerk nog eens extra onder handen. Afstoffen, stofzuigen, dweilen, afnemen 
kerkbanken, knielbanken, altaar, beelden, schilderijen etc, voorwaar een flinke klus. 
En dat gebeurt allemaal door een vijftal dames en manusje van alles Toon. Hier 
worden ze voorgesteld. (van links naar rechts op de foto)

Mia Verspaandonk-Huijbers, 76 jaar
Mia is de vrouw van ‘t ‘fijne werk’. De vele hoekjes, kantjes en randjes zijn het 
werkterrein van Mia. Daarbij de  beelden, schilderijen, het orgel en de doopkapel en 
het is duidelijk dat de naam vrouw van het ‘fijne werk’ op zijn plaats is.
Mia poetst inmiddels alweer ongeveer 4 jaar mee.
Daarlangs verzorgt ze al 38 jaar de bloemen in de kerk. Bijna dagelijks komt ze 
daardoor wel even in de kerk om te kijken of de bloemen verzorging nodig hebben. 
Een kleine moeite om dan ook even te kijken of de kerk er nog netjes uitziet. Zo niet 
dan roept ze de ploeg bij elkaar voor een extra poetsbeurt.
Rien Meulenbroeks- van de Hout, 71 jaar

Via Mia Verspaandonk is ze circa 2 jaar geleden de poetsploeg komen versterken.
Rien ziet altijd weer uit naar de maandag dat er gepoetst moet worden. Vooral de 
sfeer en gezelligheid op die maandagen spreken haar aan.
Rien houdt de linkerkant van de kerk bij; zo neemt ze, gewapend met plumeau en 
doek, het stof van de banken af. 
Mia Coppens-v Limpt, 79 jaar

Inmiddels al weer 23 jaar is Mia lid van de poetsploeg. Nadat ze stopte in de catering 
bij de gemeente Bladel, kwam ze via Miet Roest bij de poetsploeg.
In die 23 jaar is ze inmiddels al toe aan de 7e pastoor. Waardering voor het werk was 
er van al de pastoors; wel had ieder zijn voorkeur zoals bv “niet teveel dweilen hoor”.
Dora Bogaerts-Lavrijsen, 75 jaar

Dora poetst al 9 jaar mee. Zij begint de ‘poetsdag’ steeds achterin de kerk en werkt 
met ragebol en veger naar voor. Het priesterkoor wordt daarna gezogen en als het 
nodig is dweilt ze de vloer mee. Dora roemt vooral de gezellige sfeer in de groep.
Sjaan Poppeliers-v Limpt, 74 jaar

Ongeveer 20 jaar geleden is Sjaan via haar zus Mia bij de poetsploeg gekomen.
Destijds werd er nog elke week gepoetst. Dit gebeurde met twee ploegen zodat je 
om de week een ochtend in de kerk bezig was.
Sjaan begint de poetsochtend op het priesterkoor; stoffen, zuigen en niet te vergeten 
het verwijderen van kaarsenvet. Op de vloerbedekking, kleedjes, kandelaars, op 
allerlei plaatsen komt Sjaan kaarsenvet tegen. 
Toon Schellekens, 82 jaar

In het Anker van april dit jaar is Toon al eens voorgesteld als vrijwilliger. Toon is 
duidelijk een manusje van alles in de kerk. Ook bij de poetsploeg steekt Toon weer de 
handen uit de mouwen. Het ‘poetswerk op hoogte’ en de beelden zijn Toons werk. 
Gezelligheid en waardering

De sfeer, gezelligheid en samenwerking wordt door alle dames genoemd als 
motivatie voor het werk. Niemand kan zich uit al die jaren een moment herinneren 
van onenigheid of, zoals men ‘t zelf zegt, ‘scheve gezichten’. Allemaal kijken ze dan 
ook steeds weer uit naar de poetsmaandag.  Ook voor deze werkgroep is waardering 
en respect op zijn plaats.

Onze kerk
De Reuselse kerk, eens de van verre zichtbare trots 

van een nagenoeg gehele katholieke bevolking, is 
wat hoogte betreft door de oorlogshandelingen 
gehalveerd, en het aantal gelovigen is sindsdien nog 
meer dan gehalveerd. Toch staat onze kerk al 125 
jaar fier overeind, weer en wind trotserend. Pastoor 
-deken Van der Wee heeft haar laten bouwen, eens 
verzuchtend dat hij over meer geld dan geel zand 
beschikte. Dit gele zand was nodig voor de stabiele 
ondergrond voor de fundering, maar de veelal arme 
Reuselse bevolking die hier voor moest zorgen had 
natuurlijk meer te doen dan alleen maar geel zand te 
leveren voor de kerk.
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, en ik 

denk dat we dankbaar mogen zijn dat juist Van der 
Wee toen pastoor was, want volgens mij had Reusel 
anders niet zo’n grote kerk gehad, geen fraters en 
zusters, en een stuk minder ontwikkeling. De vorige 
parochiekerk was al eeuwenoud, haar contouren zijn 
zichtbaar bij de bushalte, te klein, en slecht 
onderhouden mede door het feit dat het katholieke 
geloof door de Protestantse overheersing enkel 
maar in het geheim beleden mocht worden.

Van de ene kant jammer dat dat gebouw verdwenen 
is, maar we hebben er wel een mooie kerk voor 
teruggekregen. Een neogotische, “spitsbogenstijl” 
kerk. Een neogotische driebeukige kruisbasiliek met 
kooromgang, een redelijke zeldzaamheid. De 
bouwstijl van onze kerk is gebaseerd op de stijl die 
domineerde tussen zeg maar het jaar 1150 en 1550. 
De spitsbogen maken overwelvingen op meerdere 
manieren, hoogtes en oppervlaktes mogelijk.
Verder dragen enkel de boogconstructies, de 

pilaren, de steunberen en bij het priesterkoor de 
luchtbogen en de luchtboogstoelen de constructie. 
Verdere muren zijn wat constructie betreft eigenlijk 
niet nodig, vandaar dat we de gotiek ook wel 
“skeletbouw” noemen. Wonderlijk dat enkel de 
pilaren en de steunberen het hele gewicht dragen 
van de stenen gewelven, de houten kap en de 
loodzware leibedekking.

Ons kerkgebouw is helaas na de oorlog niet in de 
luister herbouwd waarin ze bijna 50 jaar geschitterd 
heeft, met een hoge ranke toren die verwees naar 
de hemel, Reusel op de kaart zette en de verticaliteit 
van de gotiek belichaamde. Maar… ze staat er nog 
en onder het pastoraat van Luc Buijens gelukkig van 
binnen weer herschapen in een kerk zoals de 
bouwers deze voor ogen hebben gehad. Onze kerk 
mag hopelijk voor vele mensen en generaties een 
baken van schoonheid, geloof, troost, trots, rust en 
hoop zijn, een plek waar mensen zich thuisvoelen, 
ook als de wind in het leven of vanuit de Kerk eens 
tegenzit. De patrones van onze kerk is al eeuwenlang 
Maria, en bij haar denk ik aan een moeder, waarbij 
iedereen terecht kan en welkom is.
Helaas kunnen we op dit moment niet al te veel 

aandacht besteden aan het 125 jarig bestaan van ons 
kerkgebouw, hopelijk later wel. Maar het feit dat er 
zoveel mogelijk doorgaat onder het dak en de 
schaduw van dit kerkgebouw, en zelfs anno 2020 
door een toenemend aantal mensen mag ons 
hoopvol en dankbaar stellen, want hoe mooi een 
gebouw ook mag zijn, het gaat om de levende 
stenen, want daar staat het gebouw er ook voor. De 
werkelijke kerkschatten zijn de mensen, de levende 
stenen, waarvoor heel veel dank!!!



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

29 juli 2020 Julia Borremans-van Pul 98 jaar uit Reusel
16 juli 2020 Piet van Limpt 85 jaar uit Reusel
19 juli 2020 Jan Castelijns 88 jaar uit Reusel
19 juli 2020 Harrie van Gompel 89 jaar uit Reusel
27 juli 2020 An van Gompel-van Sambeeck 88 jaar uit Reusel
1 augustus 2020 Lies van Gorp-van Ham 70 jaar  uit Reusel
9 augustus 2020 Miet van den Borne-Peijs 91 jaar uit Hulsel
5 september 2020 Cor Jansen-Hendrikx 95 jaar uit Reusel
17 september 2020 Mia van Eijk-v.d. Velden 65 jaar uit Reusel
6 oktober 2020 Sarah Bereket-Mebrathom 0  jaar uit Reusel 

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

GEDOOPT
De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:

26 juli 2020 Jolein, dochter van Thomas van Bakel en Charlotte Raes
2 augustus 2020 Siem, zoon van Harold van de Sande en Maud van de Goor
9 augustus 2020 Dries, zoon van Raoul Frenken en Elise Teunissen
16 augustus 2020      Vinz, zoon van John Jansen en Lieke Dierckx
23 augustus 2020      Vince, zoon van Jorg Panjoel en Linda Kiemeney
23 augustus 2020      Jay, zoon van Jorg Panjoel en Linda Kiemeney
6 september 2020     Lenne, dochter van Johan van den Heuvel en Daniëlle van Herk
4 oktober 2020          Vik, zoon van Frank van der Biezen en Kristel Vosters
11 oktober 2020 Bram, zoon van David Leenhouwers en Linda Theuws

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

VORMSEL
Op 18 september hebben dertien kinderen uit handen van onze hulpbisschop het Heilig Vormsel mogen ontvangen. Het was een 
mooie viering, en in de preek hamerde de hulpbisschop op het feit dat jij er toe doet, met je gaven en talenten, dat jij het verschil 
kunt maken. Dit illustreerde hij met enkele heiligen, maar ook met een jongen die op het voetbalveld het verschil maakte en die 
daardoor een pestkop liet nadenken, zodat hij zijn houding veranderde. Verder had ik de vormelingen opgejut om tijdens het 
maken van de groepsfoto keihard  AJAX       te roepen (onze hulpbisschop is nl. een hardcore                fan), maar dat durfden ze 
geloof ik toch niet zo goed.
Voor de H. Mis wel, en toen hebben ze er met hem om kunnen lachen. De hulpbisschop was heel positief over de vormelingen en 
de sfeer bij ons, en dat is mooi meegenomen

DE VORMELING
De dertien vormeling waren:
Renske Bleumer, Tijn de Kort, Youri de Lepper, Julia 
Graat, Femke Michiels, Sven Peijs, Britt Peijs, Lars van 
Strijdhoven, Luciano Beker, Sylvana Dickhoff, Evi
Lepelaars, Gijs van Limpt en Jelle Hermans



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, dank nogmaals 
en van harte aanbevolen!

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.

Benoeming lid kerkbestuur
Per 1 oktober is de heer Jos Heesters (bekend van cash and 

carry) benoemd als lid van het kerkbestuur.  Als lid van het 
bestuur zal hij bouwzaken, kerkhoven en andere zaken in Hooge
en Lage Mierde en Hulsel op zich nemen. Hij zet er de schouders 
al flink onder en we zijn erg blij met deze versterking van het 
bestuur!

Overluiden vanwege een overlijden in Lage Mierde
Blijkbaar is het nog niet bij iedereen bekend dat een aantal maanden geleden is besloten dat wanneer iemand in Lage 
Mierde komt te overlijden, dat dan de mogelijkheid bestaat om op de traditionele manier de klokken te laten luiden. 
Wanneer mensen dit op prijs stellen bij een overlijden van een dierbare, dan is een telefoontje naar Harrie Roest 
voldoende. Bij het overluiden wordt er niet gekeken naar geloofsovertuiging, voor eenieder die te betreuren valt mag 
geluid worden. Het brengt hopelijk ook weer een stukje verbinding tot stand wat helaas verloren is gegaan in het 
recente verleden, en daar hecht ik in ieder geval heel veel waarde aan, vandaar dit besluit.

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 1 dec 2020.




