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Pasen 2022
Voor het eerst in twee jaar kunnen we weer normaal Pasen
vieren. In de kerk met onze vieringen en plechtigheden,
maar ook daarbuiten. Een Paasbrunch met vrienden of
familie, paaseieren zoeken voor de kleinsten, van die hele
gewone dingen die toch meer buitengewoon en bijzonder
zijn als je ze moet missen. Wat wel even omschakelen zal
zijn – althans voor mij – zal de Carnavalsoptocht na de
Hoogmissen met Pasen zijn, maar voor de
Carnavalsverenigingen, de groepen, de wagenbouwers en
zij die hun ruimte hiervoor ter beschikking stellen kon het
niet anders en een van mijn motto’s is ook: Als het niet kan
zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Verder is
het ook goed om te merken dat allerlei instanties,
verenigingen en de horeca hun best doet om uit de
coronacrisis, waarbij de een nog meer veren liet dan een
ander, te verrijzen en een nieuw begin te maken.
Met Pasen mogen we vieren dat God de mensen een
nieuwe kans biedt, dat Hij ons in Christus verlost en
bevrijdt. De dood en het kwaad hebben daardoor niet meer
het laatste woord. Al schrijvende denk ik bij mezelf: En toch
merken we daar in het gewone leven vaak zo weinig van.
Denk aan de oorlog in de Oekraïne die zovele slachtoffers
eist, en aan allerlei andere oorlogen en conflicten. Maar ook
dichter bij huis maken mensen het leven van elkaar soms
enorm zuur op z’n zachtst gezegd. Maar Gods verbond met
ons mensen wacht op een antwoord, wat doen wij met Zijn
handreiking, met Zijn vrede, Zijn liefde, Zijn zelfgave op het
kruis, geven we dat in woord en daad met dezelfde
woorden gestalte?
In die gebroken wereld leven wij, waarin geweld en slecht
nieuws aan de orde van de dag lijkt te zijn, en alle goede en
mooie dingen die mensen doen lijken daar in het nieuws
soms bij in het niet te vallen. Dan denk ik toch ook aan de
tuin aan het begin van de lente. Je lijkt alleen maar zand,
kale takken en afgestorven planten te zien, zeg maar
“kommer en kwel”, en toch is er in die kale takken en net
onder de grond van alles al weer aan het groeien, en later in
het jaar zie je dat wat dood en nietig leek bomvol leven,
bloemen en vruchten zit. Zo zie ik ook het goede wat
gebeurt, het lijkt soms zo klein en kwetsbaar, en toch bezit
het een explosieve groeikracht die het kwaad kan
overwinnen. Dat mogen wij samen gestalte geven, ieder op
zijn of haar manier. Soms merken we dat dat niet al te best
lukt of zelfs helemaal niet, maar na vallen mag je weer
opstaan, verrijzen in het leven van alledag. Daar mogen we
elkaar ook bij helpen. Ik wens u allemaal Zalig Pasen, en
moge het geloof in de Heer die werkelijk verrezen is het
geloof, de hoop en de liefde, en de onderlinge
verbondenheid met elkaar versterken.
Zalig Pasen!
Pastoor Van Dijk.

Zoals u misschien gemerkt heeft is er dit
jaar (door de huidige omstandigheden) nog
geen aandacht besteed aan de actie
Kerkbalans. Daarom alsnog de oproep om
de parochie op deze manier te steunen.
Net zoals bij u in het huishouden moeten ook bij ons inkomsten en
uitgaven met elkaar in balans zijn, en u zult begrijpen dat de kerk warm
stoken net iets meer tijd, geld en energie kost dan een huiskamer.
Maar we willen er natuurlijk ook warmpjes bij zitten bij een
zondagsmis, doop, communieviering of een uitvaart.
Helaas merken wij, zoals zovele andere mensen (ik denk aan o.a. de
horeca en allerlei andere sectoren en mensen waar ik echt mee te
doen heb) dat de uitgaven niet teruglopen, maar de inkomsten wel. Dit
omdat we een hele tijd geen kerkgangers mochten verwelkomen, en
daarna beperkt, waardoor de collecte bijvoorbeeld enorm is gedaald. Ik
hoor van collega’s soms terug dat men bang is dat hun parochie het
hoofd op den duur niet meer boven water kan houden…
Hopelijk zijn we nu aan het einde van een tijdperk van twee jaar
gekomen wat veel mensen zorgen, verdriet, eenzaamheid, gemis en
ellende heeft bezorgd. Hopelijk kunnen we met z’n allen weer opnieuw
beginnen en juist extra waarderen wat we van te voren misschien wel
heel gewoon vonden. Daarom doen we ook dit jaar een beroep op u
i.v.m. de kerkbalans om de zaak draaiende te houden. De econoom van
het Bisdom zei me eens: “David, je mag op alles bezuinigen, behalve op
zorg en hartelijkheid”, en daar ben ik het mee eens. Ik kijk naar het
geld van de parochie (soms door mensen bijeengebracht die het al niet
breed hebben) als naar mijn eigen geld, en ook dat kun je maar één
keer uitgeven. Tegelijk hoort er in en rondom kerk en pastorie ook de
nodige levendigheid en hartelijkheid te zijn, en daar horen ook koekjes,
soms een worstenbroodje of gebak en liters koffie en thee bij, want
een pastorie mag dan een huis voor de pastoor zijn, het is veel meer
dan dat. Mensen moeten zich daar welkom, veilig en thuis voelen, een
soort bijenkorf waarin veel bedrijvigheid is.
U kent het gezegde wel: Als de boeren niet meer klagen, en de
pastoors niet meer vragen, dan is aangebroken het einde der dagen!
( ik zie “schooien “ als een noodzakelijk kwaad, zeker nu de prijzen op
alle fronten voor iedereen stijgen, maar we kunnen nu eenmaal niet
zonder inkomsten) Een parochie moet geheel zelfvoorzienend zijn en
krijgt daarvoor geen steun en subsidie. De afgelopen twee jaar was er
na een jarenlange daling van de kerkbijdrage een stijgende lijn te zien,
waarvoor hartelijk dank! Hopelijk zet die trend zich voort en kunnen we
samen nog heel lang het kerk-zijn gestalte geven en werken aan een
hartelijke geloofsgemeenschap waarin we elkaar mogen aanvullen en
verrijken en waar mensen zich welkom en thuis voelen.

Organisatie
Ondergetekende staat met zijn oren te
flapperen als spraakwaterval Anja vertelt
dat de muziekcommissie (die nu bestaat
uit bijna van elke stempartij minimaal een
koorlid) zo ongeveer een half jaar vooruit
plant.“Zij zijn voor mij een baken in het
geheel. We hebben genummerde lijsten
met diverse categorieën waar zij een
keuze uit kunnen maken, dit naargelang
de soort kerkdienst en of feestdag.“Zo
wordt een mis- en repetitieschema
gemaakt en weten de leden wat ze mee
moeten brengen.
Ook de moderne tijd heeft hier zijn
intrede gedaan want ongeveer een kwart
van de leden heeft een tablet bij zich
waar alle bladmuziek op staat.
Het blijkt organisatorisch toch nog een
hele kluif te zijn eer alles voor de
kerkdienst in kannen en kruiken is.
Al bijna heel haar levenspad speelt muziek, waaronder zingen en
dirigeren, een grote rol.
Maar wij schrijven 2014 als de Hulselse kerk sluit en Anja met ‘haar’
koor van aldaar verkast naar het kerkgebouw in Reusel.
Het koor, dat bestond uit mannen en vrouwen, werd op dat
moment samengevoegd met het Reusels kerkkoor,dat op dat
moment alleen uit vrouwen bestond.
Anja nam toen het ‘stokje’ over van dirigent/organist Jacques
Lemmens.
Hij en Jochem Baas ondersteunden vanaf dat moment het kersverse
gemengd koor Sint Clemens op orgel.
“Het samengaan verliep op alle gebieden boven verwachting soepel
en vlot”,vertelt Anja vol trots.
“We zorgden er wel voor dat er voor ieder iets bekends was, we
zongen iets a capella wat voor de Hulsel zangers al bekend in de
oren klonk en iets wat bij de Reuselse leden al in hun repertoire zat.
Daarbij werden uiteraard ook nieuwe liederen ingestudeerd.”
Anja vernoemt dat de muziekcommissie in bovenstaande een heel
belangrijke taak heeft gehad.
Gezellig, samen
Het koor bestaat momenteel uit ongeveer 30 fanatieke leden
waarvan de leeftijden variëren van vijftigers tot tachtigers.
De repetities zijn op dinsdag van 19.30 tot 21.30, in de kerk.
“We houden tussendoor wel een kwartiertje pauze, waarin twee
koorleden koffie en thee serveren en er even gezellig gebuurt kan
worden.
Als er iemand jarig is, wordt er getrakteerd en zoals een koor
betaamt, wordt er dan ‘lang zal hij leven’ gezongen.
“Het is gewoon altijd heel gezellig, ook is het voor veel leden
belangrijk als sociale bezigheid”,aldus Anja.
Maar als de koffiepauze voorbij is, moet er wel weer serieus
gerepeteerd worden voor een van de kerkdiensten waar ze acte de
présence geven.
“Op de 2de zondag van de maand zingen we a capella en op de 4de
zondag zingen we met ondersteuning van het orgel.”
Regelmatig is er een uitwisseling met andere koren wat ook weer
leerzaam is.
“Buiten het zingen is er een jaarlijks eindejaar uitstapje en
feestavond, die heel gezellig zijn.”

“Nee we doen niet zomaar iets”,klinkt Anja lachend vol passie
voor het koor.
Zo vertelt Anja nog over de wijze en structuur van repeteren, over
de afgelopen coronaperiode, dat er thuis geoefend is en over haar
stemvork, waarvan ze er altijd een paar bij zich heeft.
Ik, die op de lagere school niet verder kwam dan een paar noten
op de blokfluit, mag het kleinood eens proberen.
Anja zingt de toonhoogte die erbij hoort.
Deze dirigente die van zich zelf meent dat ze soms wat streng
overkomt, (beter is gepassioneerd) voelt zich mede
verantwoordelijk voor het koor.
Zij wil hen op een gedegen maar prettige wijze op een goed
niveau laten zingen.
Openbare repetitie 10 Mei
“Kan iedereen zingen?”,is mijn prangende slotvraag.
“Als je maar genoeg oefent”, is Anja’s serieuze antwoord.
Ik als rasechte ‘onder de douche’ zanger ga hier als persoontje
maar niet verder op in.
Maar mocht uw interesse gewekt zijn, op 10 mei van 19.30 tot
21.30 uur is er een openbare repetitie in de kerk.
“We zorgen ervoor dat er muziek is, dat iedereen mee kan zingen.
Voor een kopje koffie en thee wordt natuurlijk ook gezorgd.”
“Wij heten u van harte welkom.”
Arie Schoofs.

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

•
•
•
•
•
•

13 december 2021
23 december
25 december
2 januari 2022
11 januari
11 februari

Ellie Leijen-Sanders
Marcel Broeckx
Sjaan Coolen- Bruurs
Marie van Leeuwen-Vosters
Peter van Eijk
Jaan Vosters- Huijbregts

84 jaar uit Reusel
88 jaar uit Reusel
88 jaar uit Reusel
94 jaar uit Reusel
57 jaar uit Eindhoven
94 jaar uit Reusel

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

GEDOOPT
De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:
9 januari 2022

Lotte

dochter van Jack van Herk en Anke Mackus

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

Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel
Op vrijdag 22 april komt deken Leendert Spijkers het Heilig Vormsel
toedienen tijdens de H. Mis om 19.00 uur in onze parochiekerk. We
wensen onze vormelingen alvast van harte proficiat en een fijne en
feestelijke avond toe!
Op zondag 22 mei zullen de kinderen uit groep vier hun eerste
Heilige Communie ontvangen. De Heilige Mis zal zijn om 11.30, en
we wensen onze aanstaande communicanten van harte proficiat en
een hele fijne en feestelijke dag toe!

Bidden
Wat is bidden?
Bidden is niet enkel vragen
Om geluk en al wat meer
Bidden is ook dank brengen
In diepe ootmoed aan de Heer
Bidden is niet enkel prevelen
Terwijl je gedachten elders zijn
Doch is ook een zorg te hebben
Voor de mens in angst en pijn
Bidden is niet enkel knielen
Of buigen van het hoofd
Nog het vouwen van de handen
Maar wel WAT men beloofd
Bidden is ook hulp verlenen
Aan een oud of eenzaam Mens
Of gewoon geduldig luisteren
Naar een klacht of naar een wens
Bidden dat is troost gaan brengen
Aan wie door diep verdriet
’t Hart voelt breken in het leven
En nergens meer een lichtpunt ziet
Bidden is de scherpe kanten
Van veel woorden verzachten
Bidden is ook bij jezelf
Onderzoeken van jouw gedachten
Bidden is een dagelijks pogen
Goed te wezen voor elkaar
En aanvaarden licht en donker
Alle dagen van het jaar
Bidden kan ook zonder woorden
Want geloof me, door een daad
Wordt zoveel goed gedaan
Waar geen formule voor bestaat.

Van een
parochiaan

Plechtigheden in De Goede Week

Gezondheidstoestand pastoor

Dinsdag
Woensdag
Witte donderdag

19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur

Heilige Mis
Heilige Mis
Heilige Mis waarin we de instelling van het H. Misoffer en het H.
Priesterschap vieren en gedenken. Na de Mis, die in stilte eindigt,
is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag

15.00 uur
19.00 uur

Kruisweg
Goede Vrijdagplechtigheden waaronder kruisverering. Hiervoor
mag u bloemen meenemen om bij het kruis neer te leggen. Deze
zullen later in de kerk geplaatst worden.

Paaszaterdag
Paaszaterdag

11.00 uur
21.00 uur

Wijwater halen en biechtgelegenheid (ook op afspraak).
Plechtige Paaswake

Paaszondag

09.30 uur
11.30 uur
09.30 uur

Feestelijke en plechtige Hoogmis
Heilige Mis in D’n Aachterum
Heilige Mis

Tweede Paasdag
Nota bene:

tijdens het Paastriduüm (Witte donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag) is een
uitvaart met Eucharistie niet mogelijk, en op Goede Vrijdag en Paaszaterdag is er ook
geen klokgelui en versiering. De Kerk bevindt zich dan in de rouw om Christus. Wel is
een gebedsviering mogelijk als kerkelijk afscheid.

Nieuwe penningmeester
Per 1-4-2022 (geen 1 aprilgrap, al houdt Jan Damen wel van een
grapje) is de heer Jan Damen benoemd tot penningmeester van
onze parochie. We zijn daar heel erg blij mee en wensen hem
veel succes en een plezierige samenwerking met de overige
leden van het kerkbestuur. Op 1-4-2022 stopt de huidige
penningmeester Ton Landsdaal, die vanuit het Bisdom bij ons
tijdelijk benoemd is geweest. We zijn Ton veel dank verschuldigd
voor zijn vele en goede werk, zijn hartelijkheid en betrokkenheid
en meestal goeie zin en humor, hij heeft echt hart voor onze
parochie, en dat was in alles wat hij deed en zei merkbaar!
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.
U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar de Voedselbank in
Bladel.
Giften zijn welkom op:
IBAN/SEPA nummer: NL24RABO 012.60.76.731
t.n.v. Stichting Voedselbank Bladel
BIC nummer: RABONL2U.
Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen
Dinsdag en donderdag
19.00u
Woensdag
09.00u
Zaterdag
16.00u
Zondag
09.30u
D’n Aachterum
Vrijdag
19.00u

Deze gaat langzaam maar zeker en
met de nodige hobbels vooruit. Vanaf
de Goede Week zullen we ook weer
beginnen met de doordeweekse
Heilige Missen waarbij die van de
woensdag naar de ochtend zal gaan.
Misschien is er binnenkort weer een
nieuwe schouderoperatie nodig
waarbij schroeven en plaat
verwijderd worden, maar daar lopen
op dit moment nog onderzoeken
naar. Indien een nieuwe operatie
nodig is, zal de pastoor weer even uit
de running zijn, maar dat zal volgens
de doktoren niet lang hoeven te
duren.

In de weekenden van 3 en 10 april
zijn er extra collectes voor de
VASTENACTIE (ten behoeve van een
vluchtelingenkamp in Noord
Oeganda) Ook kunt u rechtstreeks
overmaken op de site van
Vastenactie.nl, project 401858.

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 pastoor)
 voor een misintentie, hiervoor kunt u ook een enveloppe met €12 in de
bus doen bij de pastorie Reusel
 rekeningen en grafrechten
 overige praktische zaken

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering in D’n
Aachterum

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.
Mededelingen
• Elke 2e en 4e zondag van de maand zingt het koor Sint Clemens
• De 3e zondag van de maand is het Cantordienst
• Elke dag is er iemand aanwezig op de pastorie van 10.00-12.00uur
• De kosten voor een heilige mis zijn 12 euro
• De korting die u krijgt bij een uitvaart zijn 1x het bedrag dat u afgelopen
jaar heeft betaald aan kerkbijdrage

Koffie na de H. Mis op de 2e zondag
Dat willen we binnenkort weer op gaan pakken, via de
plaatselijke krant en de mededelingen hoort u daar binnenkort
meer van. Na twee jaar is het wel weer fijn om na de Mis in alle
gezelligheid samen “efkes bij te buurten” met een kop koffie of
thee. Vanaf binnenkort weer: Van harte welkom!

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 juni 2022.

