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Kerkelijk gezien is Kerstmis een van de hoogtepunten, maar
voor veel Reuselnaren is dat toch ook de Kermis. Hopelijk
kan deze dit jaar weer gewoon als vanouds gevierd worden,
zoals dat ook in Hooge Mierde en Lage Mierde het geval al
was en in Hulsel zal zijn. Het mag een feest van verbinding
zijn, van plezier, contact met jong en oud.
Maar ook in de parochie willen we daar samen de nadruk op
leggen. We hebben weer een voltallig kerkbestuur, en we
merken ook dat het steeds meer “samen” wordt. Samen
werken, meedenken en meedoen, en dit is erg plezierig,
want zo zijn er zo veel mogelijk mensen betrokken, mensen
met allemaal eigen kwaliteiten en talenten.
Dit willen we onderstrepen door op zondag 25 september
een dag van ontmoeting te houden. We beginnen met een
plechtige en feestelijke Heilige Mis om 09.30 uur waarbij
iedereen welkom is, en na de Mis is er ruimte voor
gezelligheid en ontmoeting in Uitgaanscentrum De Valk met
een natje en een droogje.
Het Kerkbestuur wilde in eerste instantie van mijn
pastoorsinstallatie een feestelijke gebeurtenis maken, maar
door corona en mijn gecompliceerde schouderbreuk
(waarvan ik zeer behoorlijk hersteld ben moet ik zeggen)
was dit niet mogelijk. Ik vond dat zelf niet zo heel erg, want
ik houd er niet van om in het middelpunt van de
belangstelling te staan, maar nu we dit kunnen combineren
wordt het hopelijk vooral een feest van ontmoeting,
openheid, verbinding en samenzijn. Ik vind het belangrijk
om de nadruk te leggen op waar we eenheid kunnen
maken, waar we elkaar in kunnen vinden, kijken naar
mogelijkheden en niet in moeilijkheden, zoekend naar
oplossingen, en niet naar problemen en conflicten.
We mogen denk ik wel stellen dat dat ons samen behoorlijk
goed lukt, de sfeer is constructief en plezierig, en de
contacten met de vier kerkdorpen nemen toe en verlopen
plezierig, en er wordt achter de schermen aan heel veel
dingen gewerkt! Dat mag best eens onderstreept en samen
gevierd worden. Vandaar dat we daar op zondag 25
september werk van willen maken. Wees van harte
welkom!
Kerkbestuur
Sinds kort hebben we weer een voltallig kerkbestuur (wat
niet wil zeggen dat er geen uitbreiding meer mogelijk is). Het
bestuur bestaat uit de heren Harrie Tuerlings als lid, Jan
Damen als penningmeester, Jos Heesters voor de
bouwzaken, en mevrouw Judith Starmans als secretaris. Het
is enorm plezierig om met deze mensen samen een team te
mogen vormen dat er de schouders onder wil zetten op een
constructieve en plezierige wijze, want naast de nodige
agendapunten hebben we onderling ook de nodige lol, dus
deze vergaderingen zijn echt geen straf, en soms besluiten
we met een gezellige derde helft, want dat hoort er ook bij,
we zijn katholiek, maar ook Brabander en Bourgondiër.

Gezondheid pastoor
Ruim een jaar geleden viel ik uit een bedstee (klinkt idyllischer dan
het is) en brak mijn schouder. De eerste maanden gaven veel pijn,
ongemak en beperkingen waardoor ik uit de running was. Gelukkig
ben ik sinds een aantal maanden weer helemaal in de running, en
het zou nog kunnen dat ik nagenoeg 100 procent herstel en geen
pijn meer heb, maar dat zien we wel.
Ik tel mijn zegeningen en kan er uitstekend mee leven en werken,
en mauwen laat ik maar aan mijn kater Toos over. Ik heb
bewondering voor het medeleven en het begrip van jullie, en ook
voor iedereen die zijn of haar best heeft gedaan om alles
draaiende te houden, iedereen dankjewel daarvoor! Gelukkig kan
ik dus weer volop vooruit, want ik ben geen stilzitter, en deze
gedwongen vakantie heeft me weinig plezier gegeven. Nu ik het
daar toch over heb, we hebben een mooie, wel droge en warme
zomer achter de rug, en ik hoop dat ieder op z’n eigen manier
genoten heeft van de vakantieperiode. Het is fijn om weer even bij
te tanken, contacten aan te halen, even niet van alles te moeten
en te ontspannen en te genieten van de mooie dingen van het
leven. Enfin, we mogen weer aan de slag, en ik wens iedereen een
goed en plezierig nieuw werk- en schooljaar toe, met hopelijk nog
een mooie nazomer waarin we nog het nodige aan fijne dingen
mogen beleven.
Door het lint…
Sinds kort beschikt onze kerk over prachtige linten die we met
Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Mariafeesten in de viering (het
gewelf waar schip, koor en transepten samenkomen) kunnen
ophangen. Aan de doeners, die over werklust, geduld en
acrobatische kwaliteiten beschikken, en aan de bedenkers heel veel
dank. Het resultaat is werkelijk schitterend

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

•
•
•
•
•
•

8 april
Ad Hesselmans
75 jaar
4 mei
Cis van Gisbergen-Schellekens
84 jaar
19 juni
Jan Hoeks
77 jaar
20 juni
Riek van de Wouw- Bergman
90 jaar
22 juni
Cisca van Dongen- Habraken
91 jaar
2 juli
Maria Chorus- Menken
84 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en hoop geven.

Benoeming nieuwe Deken
Per 1 oktober heeft de bisschop als pastoor te Oirschot,
en als deken van ons dekenaat benoemd de
Hoogeerwaarde heer Felie Spooren, nu nog pastoor –
deken te Valkenswaard. Per die datum krijgt pastoor –
deken Leendert Spijkers eervol ontslag, maar blijft als
priester werkzaam en verbonden aan de
Odulphusparochie.
We zijn deken Spijkers veel dank verschuldigd, ook als
waarnemend pastoor van onze Sint Clemensparochie
waar hij achter de schermen het nodige werk heeft
verricht en veel goeds heeft gedaan. Deken Spijkers
weet te verbinden en de menselijke maat te hanteren,
en dat zijn kwaliteiten die je niet genoeg kunt
waarderen, maar die de zaak ook bijeenhouden.
Met de komst van deken Spooren zal er op dat punt
denk ik weinig veranderen, want die heeft, om het zo
maar eens te zeggen, zijn sporen wel verdiend. We
krijgen een fijne, diepgelovige, menselijke en zeer
sociale deken terug, en we wensen hem van harte alle
goeds, en dat hij zich bij ons in de Kempen snel thuis
mag voelen!

uit Hulsel
uit Hooge Mierde
uit Reusel
uit Reusel
uit Lage Mierde
uit Lage Mierde

GEDOOPT
De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:
29 mei Mirre dochter van Dave vd Heijden en Marloes Helligers
12 juni Jaylinn dochter van Stijn Jacobs en Angelique Pruijmboom
24 juli Fleur
HUWELIJK
30 juli

dochter van Harold vd Sande en Maud vd Goor

Johan van den Heuvel en Danielle van Herk

Eerste Communie en Vormsel 2023
Op vrijdag 24 maart hebben we het Vormsel gepland. De H. Mis
begint om 19.00 uur. Omdat de nieuwe deken druk is met afscheid
nemen, verhuizen en wennen is de datum nog even onder
voorbehoud. Ik wil de goede man nu nog even niet lastig vallen. De
Eerste Heilige Communie staat gepland op zondag 14 mei tijdens de
H. Mis om 11.00 uur. De informatieavonden zullen nog bekend
gemaakt worden, maar u kunt deze data alvast noteren.
Voedselbank
Deze actie is een blijvertje, het loopt goed, en al degenen die dit
mogelijk maken, dankjewel daarvoor, ook namens die mensen die
onze gaven goed kunnen gebruiken. U kunt dus in de Mariakapel die
dagelijks geopend is uw gaven voor de voedselbank achterlaten. Op
donderdag of vrijdag brengt de pastoor of iemand anders de spullen
naar Bladel, en daarom zijn spullen die zeer beperkt houdbaar zijn
niet zo’n goed idee. Alcohol mag de voedselbank niet verstrekken,
maar de rest is meer dan welkom, nogmaals dank!
Ringleiding
Geregeld hoor ik mensen met een hoorapparaat klagen over het
geluid in de kerk, terwijl we ringleiding hebben. Nu schijnt het zo te
zijn dat veel hoorapparaten niet automatisch verbonden zijn met een
ringleiding (raar eigenlijk, maar goed). Vanaf volgend jaar is dit wel
standaard bij hoorapparaten, en een nieuw hoorapparaat, toch een
duur grapje, wordt vergoed door het ziekenfonds, zo is mij verteld.
Mistijden
Vanwege corona mochten we na vijf uur geen Missen meer
opdragen, en daarom hebben we de Mis op zaterdag naar vier uur
verplaatst. Vanaf 17 september gaan we weer terug naar HALF ZES,
want vier uur is toch wel vroeg volgens de meeste mensen. De Mis
op woensdag is naar negen uur in de ochtend verplaatst. De
Mistijden zijn vanaf 17 september:
-zaterdag:
17.30 uur
-zondag:
09.30 uur
-dinsdag:
19.00 uur
-woensdag:
09.00 uur
-donderdag:
19.00 uur
-vrijdag:
19.00 uur in “Den Aachterum”.
Hopelijk gooit corona geen roet in het eten en kunnen we met dit
schema weer jaren vooruit, dat schept duidelijkheid.

