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De Goede Week
Helaas zitten we nog met allerlei beperkingen, en vanwege de
ingestelde avondklok heb ik de Paaswake voor de zekerheid vervroegd
naar zeven uur in de avond. Alle vieringen gaan door en worden via de
kerk tv uitgezonden. Een overzicht van de vieringen in de Goede Week
is verderop in dit blad opgenomen.

In de Mariakapel zal een mand staan met gewijde palmtakken.

Op zaterdag 3 april is er om 11.00 uur biechtgelegenheid, maar u kunt
hiervoor ook een afspraakmaken.

Het nieuwgewijde water wordt in flesjes gedaan en die kunt u
meenemen.

Als mensen graag de communie thuis ontvangen, kunnen ze hiervoor
een afspraak maken met de pastoor.

Pasen 2021

Wat een jaar hebben we achter de rug, en we zijn er vrees
ik nog niet! We zien reikhalzend uit naar de gewone dingen
in het leven. Ik bedoel: al die zaken die we als
vanzelfsprekend zagen, en waarvan we nu beseffen hoe
buitengewoon en bijzonder ze zijn. Geen hand geven, geen
knuffel, of een troostende arm. Niet meer spontaan op de
koffie kunnen gaan, je vriendschap uiten en onderhouden,
zoveel eenzaamheid, angst, verdriet en frustratie bij zoveel
mensen, jong en oud.

Hoe lang het gaat duren eer we weer opgekrabbeld zijn, en
hoe veel gaten er dan vallen en helaas al gevallen zijn,
moet nog blijken. Maar we zien in ieder geval uit naar het
oude normaal, wat we hopelijk zo spoedig mogelijk weer
mogen koesteren. Nu is het binnenkort Pasen, en bij Pasen
horen eieren.

Veel mensen weten niet waar dit gebruik vandaan komt,
want het is een echt christelijk gebruik. Het ei staat
symbool voor de verrijzenis van Christus, die de steen voor
het graf wegrolde. Wanneer een kuiken uit het ei moet
komen, heeft het daar al z’n energie voor nodig. Het kleine 
beestje moet met z’n snaveltje het ei, waar het in 
gevangen zit, stukbreken. Dat kan lang duren, en het gaat
moeizaam… Als het kuiken uit het ei komt, is het totaal 
uitgeput. Wellicht voelen veel mensen zich nu ook wel zo,
want deze tijd doet op allerlei manieren iets met iedereen,
en ook in onze dorpen zijn daar schrijnende verhalen over
te vertellen, helaas.

Hopelijk “verrijzen” we straks als mens en maatschappij 
weer en kunnen een nieuw begin maken, de draad
oppakken waar we hem noodgedwongen hebben moeten
loslaten. Hopelijk geldt dat ook voor de vele winkels,
ondernemingen en verenigingen in onze dorpen. En
hopelijk kan de kerk letterlijk en figuurlijk ook weer een
open plek zijn zonder de huidige beperkingen die voor mij
nog altijd heel dubbel voelen. Maar ja, wanneer doe je het
goed, we zitten nu eenmaal met een pandemie.

Hopelijk mag ons geloof in de Verrezen Christus ons daarbij
helpen, en steun en vertrouwen geven. Dat geloof mogen
we onder andere gestalte geven door elkaar te steunen en
te helpen opstaan en een nieuw begin te maken. Ik wens u
en ons daarbij succes, en ondanks alles toch een Zalig
Pasen, het feest van de overwinning op de dood, van het
kwaad en het lijden dat iedere mens treft, het afgelopen
jaar nog zoveel meer.
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…

Enfin, het zijn voor iedereen zorgelijke tijden waaraan hopelijk spoedig
een einde komt. Daarom doe ik een vriendelijk beroep op uw gaven
voor de kerkbalans. 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, maar we 
kunnen nu eenmaal niet zonder inkomsten, want een parochie moet
geheel zelfvoorzienend zijn en krijgt daarvoor geen steun en subsidie.
Vorig jaar was er na een jarenlange daling van de kerkbijdrage weer
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.

Reserveren bijwonen vieringen in het Paasweekend
Helaas zijn de richtlijnen voor het bezoeken van een viering nog steeds
hetzelfde, dus maximaal 30 personen. Daarom is het van belang dat u
voor het Paasweekend reserveert. Jammer, 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 .



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

Personalia:
Heb je ook een bijnaam?
Neen
Wat is je leeftijd?
79 jaar
Waar woon je?
Op de Willibrordlaan in Hulsel, langs de hovenier.
Waar ben je geboren en opgegroeid?
Waar ik nu woon, ben ik ook geboren en opgegroeid.
Met wie ben je getrouwd?
Met Miet van Loon (van boere Piet)
Heb je kinderen/kleinkinderen?
Ja, vier kinderen en negen kleinkinderen
Het oudste kleinkind is 19 en het jongste 4 jaar
Heb je nog hobby’s?
Ik probeer elke dag te wandelen of te fietsen, dit doe ik vooral ook voor
mijn gezondheid.
Wat voor werk heb je in het verleden, voor je pensionering, gedaan?
Ik ben thuis bij mijn ouders op de boerderij begonnen. Na enkele jaren
ben ik bij CTM (Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek)
gaan werken. Na een reorganisatie ben ik vervolgens bij Campina in
Eindhoven terecht gekomen. Hier heb ik tot met pensionering gewerkt.

Vrijwilligerswerk
Deed je tijdens je werkzame leven al vrijwilligerswerk?
Ja, ik ben altijd nauw bij de voetbalvereniging in Hulsel betrokken
geweest; dit varieerde van klusjesman tot voorzitter van de club.
Ook heb ik me jarenlang voor het jeugdvakantiewerk in Hulsel ingezet.
En vanuit mijn werk heb ik lange tijd in de diverse ondernemingsraden
gezeten.
Wat doe je op dit moment als vrijwilliger voor de parochie?
Dat zijn diverse zaken; lector, acoliet en koster in de kerk in Reusel en in
Hulsel zorg ik (samen met een aantal andere vrijwilligers) voor het
onderhoud van het kerkhof.
Hoe ben je tot dit vrijwilligerswerk gekomen?
Dat vind zijn oorsprong in de parochie Hulsel; destijds pastoor Wouters
polste me op een gegeven moment voor het kerkbestuur. Eenmaal in het
bestuur betekende dit dat er naast het bestuurswerk nog een aantal taken
“bijkwamen” zoals collectant en koster in de kerk en onderhoud van het 
kerkhof. Na de fusie in 2013 van de vier parochies ben ik vervolgens ook
bij de nieuwe parochie als vrijwilliger betrokken gebleven.
Doe je op dit moment nog meer vrijwilligerswerk?
Ja, ik ben ook voorzitter van de KBO Hulsel.
Wat is je motivatie voor al het vrijwilligerswerk wat je hebt gedaan en
nog doet?
Ik ben erg sociaal betrokken en heb altijd iets voor de gemeenschap willen
betekenen.

Voorwaar een vrijwilliger om trots op te zijn!

Eerste communie 2021
Wanneer het mogelijk is, beginnen we met de voorbereiding op
de Eerste Heilige Communie, het liefst met de kinderen ter
plaatse op de pastorie. Als dit (nog) niet mogelijk is, dan via
zoom, al gaat onze voorkeur hier niet naar uit, het is toch het
fijnste als je elkaar echt kunt zien en spreken, en als de kinderen
samen mogen zijn. Op dit moment hebben we 25 aanmeldingen
voor de Eerste Heilige Communie, en de viering staat gepland op
zondag 26 september vanuit de gedachte dat dan alles zoveel
mogelijk volgens het “oude normaal” kan, want dat is voor 
iedereen het meest plezierig.

Vormsel 2021
Op dit moment is de datum voor het Vormsel nog niet bekend,
vanwege de maatregelen die er gelden. Wanneer er meer
nieuws is, dan wordt u via de website van de parochie, de PC55
en het parochieblad op de hoogte gebracht.

Namens de werkgroep Eerste Communie en Vormsel en de
pastoor.



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

10 december 2020 Nanda van Loon-Eeken 94 jaar uit Reusel
3 februari 2021 Will Basemans 80 jaar uit Reusel
14 februari 2021 Lena Bleijs-van Hoof 88 jaar uit Reusel
21 februari 2021 Lies Stokkermans-Laureijs 91 jaar uit Lage Mierde
27 februari 2021 Zus van Hoppe-Heuvelmans 87 jaar uit Reusel
1 maart 2021 WimMichiels 88 jaar uit Reusel

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

In memoriam emeritus-pastoor Wouters

Op 6 februari 2021 is de laatste pastoor van de Mierdse en Hulselse
parochies overleden. Pater Wim Wouters is 84 jaar geworden. Hij is een
prototype mensen-mens geweest.

PastoorWouters was een bijzonder vriendelijke
en beminnelijke man. Vol humor, integer, wijs
en bijzonder mild en begripsvol. Hij stond midden
in de wereld en kon met iedereen overweg. In
zijn denken en doen stond de medemens altijd
centraal. Diens belangen en noden gingen in zijn
ogen boven de regels. (“Ik hoop dat er in de hemel
geen kerk is”, zei hij wel eens als Rome in zijn 
ogen onvoldoende meebewoog met de tijdgeest.
Een opmerkelijke uitspraak voor een pastoor.
Maar wel heel typisch pater WimWouters.
Het ging hem bovenal om empathie voor zijn
parochianen. En die hoefden niet perfect te zijn.
Goede wil was al wat.) Zijn preken hadden dan ook
zelden theologische onderwerpen. Bijna altijd
vertaalde hij de Bijbellezingen naar een positieve
houding richting je medemens en de gemeenschap,
met oog voor de realiteit.
Wim is in 1936 geboren in Schijndel. Net als zijn heeroom en zijn oudere
broer Chris wil hij missionaris worden, bij de Witte Paters. In 1962 wordt
hij priester gewijd. Een groot deel van zijn leven brengt hij door in
Zambia. In de hoofdstad Lusaka sticht hij een groot weeshuis met een
bijbehorende school voor vakopleidingen. Ook bekleed hij in die tijd een
leidende functie voor de wereldwijde organisatie Marriage Encounter.
In 2006 wordt hij pastoor van de drie parochies van De Mierden. Hij mag
zeker een geliefd en inspirerend priester genoemd worden. Wat hij zegt
komt uit het diepst van zijn hart. Een groot hart. Veel mensen zullen
bijvoorbeeld zijn warme betrokkenheid herinneren bij de families van
overledenen.
PastoorWouters schuwtmegaklussen zoals de restauratie en
herinrichting van de kerken van Hooge en Lage Mierde niet. Deze zijn
bedoeld als een stimulans voor de toekomst. Niemand kan op dat
moment vermoeden dat die toekomst zó kort zal zijn.
Na de fusie van de parochies met die van Reusel, per 1-1-2014, wordt
pater Wouters Provinciaal (overste van de Nederlandse afdeling) van zijn
orde. Een zware, mentaal belastende taak, zeker gezien zijn leeftijd, bijna
78 jaar. Dit werk heeft hij nog verscheidene jaren gedaan.
De tijd om daarna te genieten van zijn hobby’s, zoals musea, muziek en 
kunst, wordt hem niet echt gegund. Al gauw openbaren zich, juist bij deze
intelligente man, de eerste symptomen van geheugenverlies.
Enkele dagen vóór zijn dood is hij nog bediend door zijn voorganger als
pastoor van De Mierden Frans van der Weijst.
Moge hij de rust gevonden hebben die hij zeker verdiend heeft.

De voormalige parochiebesturen van Hooge Mierde, Lage Mierde en
Hulsel.

Ter herinnering aan Will Basemans

Op 3 februari is Will na een
ziekbed en gesterkt door het
Sacrament der Zieken overleden.
Will is bijna tot het laatste toe
bezig gebleven en hield de regie
in eigen hand, zoals hij dat altijd
heeft gedaan.
Ik heb Will leren kennen als een
vriendelijke, zachtaardige man die
nooit iemand zou willen kwetsen,
en we hadden al vlug een klik.
Toen we het parochieblad een nieuwe
opzet wilde geven, was Will bereid om plaats te nemen in
de redactie. Hij was daar enthousiast over, en net voordat
hij ziek werd wilde hij met me praten omdat hij er meer
werk van wilde maken. Helaas is het daar niet meer van
gekomen…
In Will verliezen we een trouwe parochiaan die zich
jarenlang voor de parochie en de gemeenschap heeft
ingezet en die op zijn manier -heel bewust- met zijn gaven
en talenten Gods liefde handen en voeten heeft willen
geven.
Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn vrouwMiek, de
kinderen en hun partners en hun kleinkinderen. Will, rust
zacht, en bedankt voor wat je in korte tijd voor mij hebt
kunnen en willen betekenen.



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 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

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 t/m donderdag 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

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 juni 2021.

Pastoorbenoeming
Per 1 februari heeft de bisschop mij benoemd tot pastoor, en deken Spijkers
eervol ontslag verleend als waarnemend pastoor. Ik dank deken Spijkers
vanwege de ruimte die hij mij geboden heeft, zodat ik in de parochie ook
ruimte en mogelijkheden kon bieden. De pastoorsinstallatie vindt in
september plaats, zodat hopelijk iedereen die wil komen, kan komen, want ik
ben persoonlijk wel iemand van een (letterlijk en figuurlijk) open en gastvrije
kerk. Nadere info volgt nog.

Vieringen in de Goede Week
1 april Witte Donderdag 19.00 uur H. Mis
2 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg

19.00 uur Goede Vrijdag plechtigheden
3 april Paaszaterdag 19.00 uur Paaswake
4 april Paaszondag 09.30 uur H. Mis

11.00 uur H. Mis
5 april 2e Paasdag 09.30 uur H. Mis

11.00 uur H. Mis in d’n Aachterum




