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Voor het eerst sinds 2019 kunnen we Kerstmis weer volgens 
het “oude normaal” vieren, al is er sindsdien toch wel het een 
en ander veranderd. De coronapandemie hakte er bij velen in, 
heeft slachtoffers, zieken en veel beperkingen en eenzaamheid 
gekost. Nu is de oorlog in de Oekraïne al weer maanden bezig 
met veel verliezen, slachtoffers, doden en gewonden, en de 
wonden die zijn geslagen in gezinnen en families hebben 
tientallen jaren nodig om te kunnen helen, als dat überhaupt 
mogelijk is. En wat als de hele situatie escaleert? Ook in ons 
eigen land, en in onze eigen dorpen hebben we te maken met 
een hoge inflatie, drastisch stijgende energieprijzen wat leidt 
tot hoge kosten, onzekerheid bij de huishoudens, de horeca, 
ondernemers en bedrijven. Al met al is het allemaal niet niks, 
en het geeft veel mensen veel kopzorgen en ellende.

En toch wordt het weer Kerstmis, de geboorte van Christus, 
die ons leven van kribbe tot kruis, van de wieg tot het graf wil 
delen, en zelfs ons over die grens wil dragen na ons sterven, 
omdat we geboren zijn met een onsterfelijke en unieke ziel. 
Toen Christus geboren werd 2022 jaar geleden, was de situatie 
ook verre van ideaal. Israël was bezet door de Romeinen, en 
Jozef en Maria waren niet welkom in de herberg.

We kunnen aan de omstandigheden zoals die zijn niets 

H. Missen in de Kersttijd
Kerstavond 
-17.30 u Gezinsmis verzorgd door het kinderkoor dat bestaat uit
onze communicanten. Ook het Kerstverhaal wordt door hen
uitgebeeld.
-21.00 u plechtige Nachtmis, mede verzorgd door het kerkkoor
Eerste kerstdag
-9.30 u plechtige Hoogmis
-11.00 u Heilige Mis in den Aachterum
Tweede kerstdag
-9.30 u Heilige Mis
Oudejaarsavond

Pastoor Van Dijk 

We kunnen aan de omstandigheden zoals die zijn niets 
veranderen. We kunnen in het klein wel van alles doen (zoals 
we als parochie jaarrond de voedselbank ondersteunen, 
waarvoor we de gulle gevers dankbaar zijn), maar het kan 
soms voelen als een druppel op een gloeiende plaat. Dat kan 
ons somber maken, en toch denk ik dat veel druppels de plaat 
een beetje kunnen laten afkoelen.

In het klein kunnen we allemaal een klein beetje het verschil 
maken, door hartelijk te zijn, betrokken, want een 
“goeiemorgen!” en een vriendelijk woord doet mensen al erg 
goed, mij in ieder geval wel. Dat maakt de samenleving 
menselijker, en dat past ook bij Kerstmis, het feest van de 
Menswording van God in Christus. Dat feest roept ons op om 
te groeien in geloof, maar ook in menselijkheid, 
medemenselijkheid, de menselijke maat, want de 
samenleving, de Kerk en de parochie mag nooit of te nimmer 
onmenselijk zijn, dat begrijpt u, en daar kunnen we ieder ons 
eigen steentje aan bijdragen.

Beste mensen, ik wens u allemaal Goede Kerstdagen toe, en ik 
hoop ook dat ook mensen die het moeilijk hebben, zieken en 
alleenstaanden in deze voor hen moeilijke tijd lichtpuntjes en 
warmte mogen ervaren door zorg en belangstelling. Wij 
mogen en kunnen op allerlei manieren Gods liefde en zorg 
handen en voeten geven daar waar wij gaan en staan. Ik kan 
natuurlijk op een hele theologische manier ingaan op het 
Kerstfeest (daar heb ik voor gestudeerd en daar geloof ik in 
uiteraard), maar ik hoop en wens vooral dat u geraakt wordt, 
in uw hart, in uw leven door de ontmoeting met Hem die 
wordt genoemd: Emmanuel, God met ons. Moge Christus, het 
Licht der wereld over ons stralen, en moge er ook licht stralen 
aan het einde van de tunnel van oorlog, zorgen en verdriet 
waarin zovele mensen zich helaas moeten bevinden.

Oudejaarsavond
-17.30 u Heilige Mis
Nieuwjaarsdag
-9.30 u Heilige Mis
Collecte voedselbank
Op Kerstavond en Eerste kerstdag is de collecte bestemd voor
de Voedselbank. Van harte aanbevolen en alvast dank voor uw
gaven!

Biechtgelegenheid en Heilige Communie thuis
Op 24 december is er (mits er geen uitvaart is) om 11.00 uur 
biechtgelegenheid. U kunt ook altijd een afspraak maken om te
biechten.
Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen en toch
graag de H. Communie voor Kerstmis wilt ontvangen, kunt u dit
telefonisch laten weten. 

Het is koud in de kerk!
Het is inderdaad niet zo warm als we gewend waren, maar 
doordeweeks wordt de zijkapel waar we de Mis opdragen 
verwarmd door een elektrisch kacheltje, en voor de zondagsmis 
wordt de kerk verwarmd, wat ons een klein vermogen kost met 
de huidige prijzen (een te verwachten prijsstijging tussen de 300 
en 400 procent), dit hoef ik u niet uit te leggen. Nu schijnt het 
dat de kerkdeuren voor de Mis nogal vaak opengelaten worden 
waardoor de warmte naar buiten vliegt. Daardoor daalt de 
temperatuur snel, en daar kunnen en willen we niet tegen op 
stoken, want dan doen we dat voor de spreekwoordelijke 
mussen. Dus graag uw eigen verantwoordelijkheid daarin 
nemen, want als u de voordeur open laat staan wordt het bij u 
thuis ook kouder, en dat is in onze kerk niet anders. We willen u 
niet in de kou laten staan, maar wel vragen om mee te werken 
en te denken om zo min mogelijk “in de kerk geboren te zijn”.



In het verre verleden zong de Belgische zanger Bobbejaan
Schoepen dat er niks erger was dan een café zonder bier. 
Maar een kerkdienst zonder priester, acolieten, organist en 
kerkgangers zou ook geen naam mogen hebben.
Wat met bovenstaande overeen komt is dat we in gesprek 
gaan met de in België woonachtige Familie Baas uit Balen.
De gezellige huiskamer van pastoor David van Dijk is de place 
to be.

Het gezin bestaat uit vader Jochem, moeder Cecilia, dochter 
Lieve (17) en de 15 jarige tweeling Flor en Hilde.
De drie pubers vormen sinds 2016 een trio als acoliet in de 
Reuselse kerk, vader Jochem bespeelt het orgel als de vaste 
organist absent is en moeder Cecilia aanschouwt vanuit de 
kerkbank of alles op rolletjes verloopt.

Jochem neemt als eerste het woord: “Met diverse 
omzwervingen zijn we vanuit Tilburg, waar onze roots liggen, 
in Balen terecht gekomen. We gingen regelmatig 
boodschappen doen in Reusel en miste Nederland toch wel op 
het kerkelijk vlak. Toen gingen we hier eens naar de H. Mis en 
nadien koffiedrinken en even buurten. Zo is het balletje wat de 
drie misdienaars betreft gaan rollen.”

Flor is sinds zijn Eerste Heilige Communie al misdienaar maar 
in de Reuselse kerk volgde zijn zussen al snel.
Hilde: “Iedereen heeft zijn eigen taken tijdens de H. Mis en 
oefening baart kunst.”
“We vinden de H. Mis hier plechtiger dus prettiger dan in 
oefening baart kunst.”
“We vinden de H. Mis hier plechtiger dus prettiger dan in 
Balen mede omdat we hier ook met ideeën kunnen komen, 
kunnen we dit of dat niet doen”,aldus Lieve.
Haar broer en zus knikken bevestigend.
Wekelijks geven deze jonge vrijwilligers zo acte de présence in 
de liturgie.

Volgens moeder is het drietal heel kritisch op zichzelf, zijn 
serieus in hun taken, ze willen dat alles goed verloopt.
Op de vraag of ze dit nog jaren willen blijven doen klinkt een 
volmondig, ja.

Wat vinden jullie vrienden?
Het gros van de kinderen wordt inderdaad geen misdienaar, 
maar onze vrienden en klasgenoten weten het wel. Als zij de 
katholieke kerk belachelijk maken zeggen we er iets van. Soms 
worden er wel grapjes over gemaakt, maar grappen, grollen 
en lachen doen we zelf ook graag. In het algemeen 
respecteren ze het wel, maar als mensen te ver gaan in 
bepaalde uitspraken,horen ze het wel van ons. 
Bovenstaande roept het trio door elkaar maar wel met respect 
voor elkaar, hetgeen ze eigenlijk het allerbelangrijkste vinden.
Vader en moeder kijken vol trots naar hun kinderen dat zij het 
zo goed kunnen verwoorden.

Op de slotvraag wat ze later willen worden klinkt het 
volgende;
Hilde wil leerkracht worden, Lieve iets in de zorg en Flor roept 
zelfverzekerd dat hij rijk wil worden.

Arie Schoofs



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

• 24 september Bep Adams-Kloosterman 89 jaar uit Reusel
• 25 september Kees van Gool 84 jaar uit Hooge Mierde
• 2 oktober Eugenie Bierloo-Roso 88 jaar uit Veghel
• 11 oktober Paul Janssen 86 jaar uit Reusel
• 14 oktober Gust Lavrijsen 80 jaar uit Reusel
• 24 oktober Cor Peeters 83 jaar uit Rotterdam
• 29 oktober Anneke vd Heijden-v.Limpt 97 jaar uit Reusel
• 13 november An Broeckx-van Limpt 88 jaar uit Reusel

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

GEDOOPT
De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:

16 oktober  Emma-Mae van Herck,    dochter van Stef van Herck en Fleur Bierens
30 oktober Tesse Huijbregts,              dochter van Harm Huijbregts en Kristy Gilsing
30 oktober Daan van Trier, zoon van Patrick van Trier en Suzanne van der Zalm
30 oktober Lena van Trier,                  dochter van Patrick van Trier en Suzanne van der Zalm
9 november Franka Borst,                     dochter van Johannes van der Looij en Judith Borst
13 november Lieke van Bakel,                dochter van Thomas van Bakel en Charlotte Raes

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

Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel

We zijn weer begonnen met de voorbereiding hiervan. Mocht u 

Voedselbankconcert
Op donderdagavond 18 november heeft het Voedselbankconcert

We zijn weer begonnen met de voorbereiding hiervan. Mocht u 
nu denken: Oeps, helemaal over het hoofd gezien! Wees gerust, 
u kunt uw kind hiervoor alsnog aanmelden, alleen liefst wel zo 
vlug mogelijk uiteraard. De datum voor de Eerste Heilige 
Communie is op zondag 14 mei om 11.00 uur, en de datum voor 
het H. Vormsel is op vrijdag 24 maart om 19.00 uur. Het H. 
Vormsel zal worden toegediend door onze nieuwe deken, Felie
Spooren

Op donderdagavond 18 november heeft het Voedselbankconcert
plaatsgevonden in onze kerk. Het werd verzorgd door het 
Kempisch Kamerkoor, en was een genot om naar te luisteren 
door de kwaliteit, en door de begeleiding en mooie uitleg van 
dirigent Kees Wouters. De kerk was redelijk bezet, maar de gaven 
waren overweldigend. Het stond achter in de kerk bomvol met 
eten en drinken voor de voedselbank Bladel. Heel veel dank aan 
allen!

Kerstconcert
Op zondag 18 december verzorgt het Reusels Gemengd Koor 
samen met solisten en een orkest een Kerstconcert in onze kerk. 
De aanvangstijd is 14.00 uur, en het zal ongeveer een uur duren. 
Het belooft een mooi concert te worden, waarin kwaliteit en 
sfeer zeer zeker aanwezig zullen zijn. Het kan een mooie manier 
zijn om u op een muzikale manier voor te bereiden op Kerstmis, 
wees van harte welkom in onze mooie kerk!

Lunchconcert
Vrijdag 23 december is er van half een tot half twee in de middag 
een “Lunchconcert” in onze kerk. Er worden dan kerstliederen 
gezongen onder orgelbegeleiding en een zanger. Er zitten 
natuurlijk verschillende klassiekers en meezingers tussen. Wees 
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 20 maart 2023.

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



De kledingkast van de pastoor…
Veel mensen zijn benieuwd wat er allemaal aan liturgische kleding is, is het oud, en kostbaar, waar is 
het van gemaakt en waarom gebruik je het, en vooral wanneer?
Daarom even een “opfriscursus”

Tijdens de H. Missen draagt de priester de volgende kledingstukken:
Allereerst draagt hij traditiegetrouw de priestertoog (oftewel soutane), dit is zijn dagelijkse dracht 
officieel. Dit gewaad bestaat uit een soort lange rok van voren gesloten met knoopjes (vaak 33 stuks, 
ter herinnering aan de leeftijd waarop Christus werd gekruisigd). Boven de toog uit zie je de 
priesterboord, een witte band, en om zijn middel kan de priester een cingel dragen (een band om de 
toog bijeen te houden, met aan de linkerzijde aan de voorkant een afhangende band waaraan 
kwasten zijn bevestigd). Meestal draagt de priester deze cingel alleen bij officiële gelegenheden en op 
zon- en feestdagen. De priestertoog en de boord wordt gedragen om het ambt van de priester aan te 
geven, om hem te onderscheiden als “anders”, als gewijde bedienaar. Het heeft niks te maken met 
“meer zijn dan iemand anders”, het is eerder een teken van toewijding. Zo ziet u bijvoorbeeld een 
voetballer gekleed in zijn tenue toch ook?
Eerst wast de priester biddend zijn handen om zuiver en rein te zijn voor het opdragen van het Heilig 
Misoffer waarin hij als gewoon en onwaardig mens Christus aanwezig mag laten komen

Voor de Mis bekleedt hij zich biddend met: De amict, een vierkante schouderdoek met lange linten 
die zijn hals bedekt. De priester legt hem eerst over zijn hoofd en bind hem dan pas om. Hij bid dat hij 
beschermt blijft tegen aanslagen van de duivel (dus voor allerlei ergernissen, bijgedachten en nog 
meer van die ongein, want de duivel, “Heintje Pek” wil ons overal mee bezig laten zijn, behalve met 
het geluk van de mens en de eer aan God), en tegelijk beschermt de amict de gewaden tegen vuil en 
nekvet, maar dat is maar bijzaak.

Daarna bekleedt hij zich biddend met de: albe, een wit linnen gewaad, vaak voorzien van 
borduurwerk of kant, het hangt tot aan zijn voeten af. Dit kleed herinnert aan het doopkleed, en de 
priester bidt om reiniging van ziel en een blank hart, wit gewassen in het bloed van het Lam Gods, 
Christus dus!!

Dan omgord de priester zich met de cingel (in dit geval een wit, goud, rood, groen, paars, roze of 
zwart koord naargelang van de kleur van het kazuifel. Dit heeft te maken met de kuisheid of de 
zuiverheid, de priester bidt dat zijn gedachten niet uit mogen gaan naar verkeerde zinnelijkheid (we 
hebben allemaal ogen, ook priesters), en hij bidt dat de cingel hem mag omgorden met kalmte en 
beheersing.beheersing.
Hierna volgt de manipel, een kledingstuk, veel korter, maar in vorm gelijk aan de stola dat hij draagt 
aan de linkerarm. De manipel telt drie kruisen, en het kruis in het midden wordt gekust terwijl de 
priester bidt vanwege het lijden van Christus in de Hof  van Olijven, waar Hij water en bloed zweette 
in pijn en doodsangst (het is een zweetdoek, naar de Romeinse klederdracht van zo’n 2000 jaar 
geleden, maar daar zijn eigenlijk bijna alle liturgische kledingstukken van afgeleid, maar de moderne 
zweetdoek zie je nu bijvoorbeeld ook nog bij tennissers, alleen staat daar natuurlijk geen kruisje op 
maar Adidas ofzo).

Dan bekleedt de priester zich met de stola (een lang 10 centimeter breed lint waarop in het midden, 
en op de beide uiteinden een kruis staat). Het kruis in het midden wordt gekust, en de priester bid: 
Geef mij, Heer, het kleed van de onsterfelijkheid terug, dat ik door de val van de mensheid verloren 
heb. Ik ben de geheimen van uw altaaronwaardig, maar laat mij, omdat Gij de  Erbarmer zijt, toch voor 
mijzelf en de mijnen het eeuwig geluk verwerven. Dit gebed geeft aan dat de priester de H. Mis niet 
voor zichzelf opdraagt, maar voor het welzijn en het zieleheil van degenen die eraan deelnemen. De 
stola is over de borst gekruisd, om aan te geven dat de H. Mis op de eerste plaats een offer is waarin 
Christus zich steeds opnieuw offert en geeft en werkelijk aanwezig is. Het mag ons oproepen om ook 
onszelf te “offeren”, onszelf te geven in dienstbaarheid, liefde, zorg, in het geven van je moeite, tijd 
en aandacht in het leven van alledag.

Op het laatst kleedt de priester zich met het kazuifel, een opperkleed in de liturgische kleur van de 
dag, en dit staat voor de liefde en het lijden van Christus. De priester bid dan: gij hebt gezegd: Mijn juk 
is zoet en mijn last is licht. Geef dat ik door uw Genade, zo leef dat ik uw beloften waardig wordt! Het 
kazuifel heeft oftewel de vorm van een cirkel, of het is veel smaller, en dit heeft te maken met de 
versiering die er op is aangebracht. Als er soepele stoffen worden gebruikt kan het kazuifel ruimer 
zijn, maar als er veel stijve stoffen en goud- en zilverdraad, al dan niet vastgezet en verdikt gebruikt 
zijn, dan is het kazuifel kleiner, want anders breekt het metaal doormidden. In Reusel zien we 
momenteel veel kleine en smalle kazuifels gebruikt worden, omdat er vaak metaal in zit, en omdat 
het vaak zeer oude kostbare gewaden betreft. Tegelijk zien we bij de nieuwe gewaden ook weer de 
tendens terug naar het barokke en kleine model, en ook die nieuwe gewaden (ook weer van 
gouddoorweven stijve stof gemaakt met brokaat etc.) zijn naast kostbaar kwetsbaar en breekbaar.

Tot zover de uitleg over de gewaden die de priester draagt tijdens de Mis. In Reusel zien we nieuwe, 
maar ook oude kazuifels, de oudsten dateren uit de 18e eeuw. Misschien een idee om er ooit een 
tentoonstelling aan te wijden?




