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PASEN 2020
Vertrouwd, en toch vernieuwd zou ik het willen noemen. Het
parochieblad is terug van even weggeweest, met een nieuwe
redactie, een deels nieuwe opzet en een nieuwe naam. We
hebben het parochieblad “Het Anker” gedoopt. Deze naam
verwijst naar het anker, waaraan de Heilige Clemens
vastgebonden werd en in zee geworpen omwille van zijn
geloof. Paus Clemens was door de Romeinen verbannen en
moest dwangarbeid verrichten, maar omdat hij veel mensen
tot geloof wist te brengen werd hij gedood.
Het anker is ook het teken van de hoop, en hoop en
bemoediging zijn belangrijk voor mensen en onze
geloofsgemeenschap, dit is wat we samen willen beleven en
uitdragen. Ook mag een anker staan voor verbinding,
verankering. Verbinding is ook iets waar we voor willen staan.
Samen sterk, iedereen welkom. Verder kan het in een
mensenleven soms ook stormen, en dan mag je een anker zien
als symbool om je vast te leggen, zodat je niet ten onder gaat
in de storm. Ook op die manier mogen we er voor elkaar zijn
als medemens en gelovige.
In die zin is ons parochieblad na afwezigheid van ongeveer een
half jaar “verrezen”, het krijgt een nieuwe naam en een nieuw
begin. Dit valt samen met het Paasfeest, het feest van de
verrijzenis van Christus na zijn kruisdood. Hij heeft zijn leven
gegeven uit liefde voor ons en opent door zijn sterven en
verrijzenis de deur naar de hemel voor mensen van goede wil.
Dat nieuw begin, dat nieuwe leven mag voor ons een teken
van hoop zijn voor na dit leven, maar ook tijdens ons leven
kunnen we vallen en opstaan en een nieuw begin maken.
Daar kunnen we elkaar in geloof en medemenselijkheid op
allerlei manieren bij helpen. Ik heb dit bij u en door u zelf ook
mogen ervaren. Ook ik voel me, na een moeilijk begin en
loslaten wat je dierbaar is, eindelijk “verrezen” en vol goede
moed, en dit heb ik naast de hulp van de goede God ook te
danken aan de hartelijke contacten en ontmoetingen met
mensen uit Reusel, Hooge – en Lage Mierde en Hulsel.
Dankjewel daarvoor, want zonder jullie hulp was me dat niet
gelukt, wat laat zien dat we elkaar nodig hebben in het leven!
Helaas moet ik melden dat de vieringen vanwege het
coronavirus niet bezocht kunnen worden, maar ze zijn wel te
volgen via de kerkTV, te vinden op onze website. Zo kunnen
we toch met elkaar verbonden blijven. Verder staat er in de
Mariakapel, die dagelijks geopend is, een krat waarin voedsel
voor de voedselbank gedaan kan worden. Alvast dank voor uw
gave. Ik hoop dat we samen in deze tijd er voor elkaar zijn, en
als het virus is uitgeraasd een nieuw begin kunnen maken.
Verder mag u op mij een beroep doen, juist nu moeten we er
voor elkaar zijn, en een priester mag in zulke situaties ook in
de vuurlinie staan, dat is zijn taak. Ik wens u allen gezondheid
toe, beterschap voor de zieken en ook hoop, want hoop doet
leven.
Met hartelijke groet en ondanks de moeilijke omstandigheden
Zalig Pasen,
Pastor David van Dijk

Kerkbalans 2020
Zoals u misschien gemerkt heeft is er (door omstandigheden) dit
jaar 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. Dat
mag natuurlijk, alleen kost het de parochie net zoals bij u thuis
geld.

Verder onbetaald en onbetaalbaar zijn de vele vrijwilligers die we
hebben en koesteren, en die hebben de koffie met iets lekkers er
bij meer dan verdiend, net zoals de kerkgangers iedere tweede
zondag van de maand na de Mis welkom zijn op de koffie. Ik schat
dat er per maand een paar honderd liter koffie gedronken wordt,
wat natuurlijk een goed teken is, want er is leven in de brouwerij.
Enfin, we zijn blij met uw bijdrage om de koffie, de kachel, de
koekjes, bloemen, kaarsen, personeel en de gebouwen te kunnen
blijven betalen en onderhouden.
Ook hebben we als Kerkbestuur besloten om niet over te gaan tot
de afschaffing van korting bij bijvoorbeeld een uitvaart als u
kerkbijdrage betaalt. De korting blijft gehandhaafd, en deze geldt
voor een jaar kerkbijdrage. Ook geldt er geen minimum bedrag
meer voor de kerkbijdrage (en natuurlijk ook geen maximum
bedrag)
De actie kerkbalans wil ik daarom van harte bij u
aanbevelen en ik zeg bij voorbaat:
Hartelijk dank voor uw gaven!
Pastor David van Dijk

Avondwakewerkgroep
We zijn bezig met het opstarten van een Avondwakegroep,
zodat aan de vooravond van een uitvaart weer de mogelijkheid
bestaat tot het houden van een Avondwake. Een Avondwake
wordt straks ook mogelijk als u geen kerkelijke uitvaart heeft.
We vinden het belangrijk om als mensen in gemeenschap
afscheid te kunnen nemen en er voor elkaar te zijn. Daarom
gaan we over tot deze mogelijkheid, onze kerk is daarvoor een
mooie plek waar mensen welkom zijn in tijden van vreugde en
verdriet. Op deze manier hopen we een steentje bij te kunnen
dragen aan een parochiegemeenschap waarin hartelijkheid en
verbinding ervaren wordt. Mochten er mensen geïnteresseerd
zijn om lid te worden van de Avondwakegroep, wees van harte
welkom!

Benoeming leden Kerkbestuur
Tot lid van het Kerkbestuur van onze parochie zijn benoemd:
Mevrouw Berdien Kobben – De Kort, vicevoorzitter
Mevrouw Hetty Vrijsen - Hagreis, secretaris
De heer Ton Landsdael als interim penningmeester.
We zijn nog op zoek naar aanvulling en versterking van het
Kerkbestuur, want samen ben je sterk, en alleen kun je bijna
niets. Hier ben je ook samen, en ieders gaven en talenten zijn
welkom !

STELT ZICH VOOR:
Elke uitgave stelt zich een vrijwilliger van de
parochie voor. In deze uitgave:
Toon Schellekens

Heb je ook een bijnaam?
Nee
Wat is je leeftijd?
82 jaar
Heb je ook een bijnaam?
Nee
Wat is je leeftijd?
82 jaar
Waar woon je?
In het Kerkezand
Waar ben je geboren?
In de Denestraat
Waar ben je opgegroeid?
11 jaar in de Denestraat daarna in de
Bakkerstraat en Kruisstraat
Ben je getrouwd (geweest) en zo ja met wie?
Ja, met Jo van slager van Loon
Heb je kinderen en/of kleinkinderen?
Ja, 5 kinderen en 9 kleinkinderen
Wat voor werk heb je voor je pensioen gedaan?
Timmerman bij de gemeente Eindhoven
Wat zijn je hobby’s?
Kaarten / Rikken
Doe je nog ander vrijwilligerswerk?
Ja, oa rondbrengen van de Scheeper.
En verder collectant voor: de Alzheimer
stichting, de verstandelijk gehandicapten zorg
en voor de hartstichting.
Wat houdt ‘t vrijwilligerswerk voor de parochie
in?
Kosteren. Verder klein onderhoud van de
pastorie en kerk. Maar ook ‘t onderhoud van
het kerkhof en de tuin. En tot slot collectant
(al 66 jaar!)
Op welke dagen ben je als vrijwilliger bezig?
Alle dagen van de week
Hoeveel uur ben je gemiddeld met dit werk
bezig?
Gemiddeld 6 uur per dag.
Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al?
Ongeveer 9 jaar
Hoe ben je bij dit vrijwilligerswerk gekomen?
Terloops werd ik voor wat kleine klusjes
aangesproken door pastoor Verest. Dat werd
gaandeweg steeds meer.
Waarom heb je ja gezegd toen men je als
vrijwilliger vroeg?
Ik heb niet meteen ja gezegd, eerst wilde ik
het eens bekijken, maar... voor ik definitief
had toegezegd stond het al in het
Parochieblad, dus ja..
Wat vind je leuk aan dit vrijwilligerswerk?
Ik werk graag met mijn handen
Denk je over 5 jaar nog vrijwilliger te zijn?
Als ik kan zeker

PASEN
Wanneer is het Pasen?
Op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. (op
zijn vroegst op 22 maart en niet later dan 25 april).
Het Joodse Pesach
Nadat de joden ongeveer 400 jaar als slaven in Egypte hadden geleefd,
werden ze door God bevrijd. Hiervoor zette God onder meer allerlei plagen
in. Met Pesach herdenkt het joodse volk zijn uittocht uit Egypte onder
aanvoering van Mozes. Ter ere hiervan werden vroeger lammetjes geslacht
en speciale niet gerezen broden gegeten. (matzes)
Kerkelijke oorsprong
Volgende de christelijke kerk is Jezus op deze herdenkingsdag (Goede
Vrijdag) gekruisigd. Op zondag wilde men zijn lichaam balsemen, maar het
graf bleek leeg te zijn; Jezus was uit de dood opgestaan. Met Pasen
herdenken Christenen deze wederopstanding, de verrijzenis van Jezus. In
de kerk wordt in de Paasnacht de nieuwe paarskaars voor het eerst
ontstoken. De kaars symboliseert het licht, het nieuwe leven van de
verrezen Christus.
Heidense oorsprong
Pasen zou zijn ontstaan uit een feest ter ere van godin Ostara. Zij is de
godin van de dageraad (nieuwe dag), het (nieuwe) leven en de
vruchtbaarheid. (de naam van deze godin kom je in veel religies en culturen
tegen. Ze heet dan net even anders: Astoreth, Astarte, Istra, Ishtar, Istre,
Eostre of Eastre). Het Engelse woord voor Pasen is…Easter, Pasen in het
Duits heet…Ostern. De zon komt op – hier begint de nieuwe dag – in het
…Oosten. Het feest was bedoeld om de winter te verjagen en te vieren dat
de zon (het licht) terugkwam en de natuur weer opnieuw tot leven kwam.
Het ei
Het ei is bijna overal ter wereld het symbool van de opstanding, van nieuw
leven en dus hét symbool voor Pasen. Al eeuwen lang worden eieren
beschilderd. Het verstoppen van eieren hebben we te danken aan de oude
gewoonte om eieren in akkers te begraven om deze vruchtbaar te maken.
De haas
Net als het ei, is de haas – vanwege zijn drang om zich snel te willen
voortplanten- te zien als vruchtbaarheidssymbool. De haas en het ei zijn de
symbolen van de godin Ostara. (het konijn plant zich sneller voort, maar
werd pas in de Middeleeuwen voor het eerst in ons land gezien). Een ander
verhaal vertelt dat de paashaas eigenlijk een kip was, die de vervelende
gewoonte had dat ze eieren steeds maar verborg. Ostara werd boos en
veranderde de kip in een haas, die de eitjes weer moest gaan zoeken. Later
werd verteld en gedacht dat de haas de eieren juist ging verstoppen.
Het paasvuur
Het paasvuur stamt uit de heidense oorsprong van ons Paasfeest. Vroeger
werden op heuveltoppen vuren aangestoken om de demonen van de
winter te verjagen. Vuur staat al eeuwen lang symbool voor reiniging en
vruchtbaarheid.
kleurplaat

OVERLEDENEN
Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van:
27 augustus 2019
31 augustus 2019
2 september 2019
5 oktober2019
10 oktober 2019
29 oktober 2019
30 oktober 2019
1 november 2019
3 november 2019
11 november2019
17 november 2019
28 november2019
7 december 2019
11 december 2019
18 december 2019
1 januari 2020
5 januari 2020
17 januari 2020
26 januari 2020
6 februari 2020
17 februari 2020
2 maart 2020
9 maart 2020
11 maart 2020

Jan van Limpt
Harrie van den Borne
Nel Dirkx-Tops
Jan Roovers
Catharina Maas-Veron
Jan Sanders
Jan Verbaanderd
Jan Kokken
Martha Meurs-Goossens
Frans Laureijs
Janus Bel
Jan Maas
Wout Dirkx
Nel van den Berk-Lavrijsen
Jeanne Jansen- Everaert
Cees van Gisbergen
Janus Ansems
Nel Michelbrink-Peijs
Peer van den Borne
Leida Stappaerts-Derksen
Petra Rutten- van de Voort
Betsie Schellekens-Rijken
Louis van Hoof
Jan van Gorp

95 jaar uit Reusel
85 jaar uit Reusel
89 jaar uit Reusel
91 jaar uit Reusel
88 jaar uit Lage Mierde
89 jaar uit Reusel
89 jaar uit Lage Mierde
89 jaar uit Reusel
84 jaar uit Reusel
93 jaar uit Lage Mierde
80 jaar uit Reusel
72 jaar uit Reusel
90 jaar uit Reusel
93 jaar uit Reusel
90 jaar uit Reusel
97 jaar uit Hooge Mierde
78 jaar uit Reusel
86 jaar uit Reusel
75 jaar uit Reusel
94 jaar uit Reusel
95 jaar uit Reusel
87 jaar uit Hooge Mierde
91 jaar uit Reusel
75 jaar uit Reusel

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

GEDOOPT
De volgende kinderen zijn in onze Parochie gedoopt:
29 september 2019
6 oktober 2019
20 oktober 2019
3 november 2019

Xante, dochter van Pim van Limpt en Rowey Schoofs
Ries, zoon van Bram Wijnen en Anja Wijnen- Huijbregts
Suze, dochter van Niels van Loon en Anne Gooskens
Caiden, zoon van Robin Gram en Ingrid Gram- Merckx

Wij feliciteren de ouders en wensen de kinderen veel geluk, hoop en liefde toe!
BEDEVAART NAAR KEVELAER : donderdag 20 augustus 2020
Kevelaer is een Mariaoord. De Troosteres der Bedroefden.
Het is een heel mooi oord waar de mensen echt hun troost kunnen vinden. Zoals ieder jaar, gaan we ook dit jaar weer naar
Kevelaer, juist over de grens met Duitsland. We gaan weer per touringcar. We hopen dat u weer met ons mee zult gaan.
U kunt zich opgeven voor Reusel- de Mierden en Hulsel bij:
Maria van Gompel- van Limpt, de Lend 11D, 5541 EB Reusel tel.nr: 0497-642874. Opgave mogelijk tot dinsdag 28 juli 18.00 u
Opstapplaats is Busstation La Gare in Reusel.
Voor volwassenen kost de bedevaart € 17,00 en voor kinderen tot 12 jaar € 8,00
U hebt een geldig paspoort of identiteitskaart nodig. (65+ kaart is niet geldig)
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 juni 2020.

Mededelingen
• Elke 2e en 4e zondag van de maand zingt het
koor Sint Clemens
• De 3e zondag van de maand is het
Cantordienst
• Elke 2e zondag van de maand is er na de dienst
koffie/thee in de pastorie
• Elke dag is er iemand aanwezig op de pastorie
van 10.00-12.00uur
• De kosten voor een heilige mis zijn 12 euro

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.

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:
voor Reusel; de pastorie, Kerkstraat 1,
voor Lage Mierde; Hetty Vrijsen, Kloosterstraat 47,
voor Hooge Mierde; Zus van Gompel, Averbodelaan 29,
voor Hulsel; Elly Tijssen, Vooreind 26.

Klokken van hoop
U hoort iedere woensdag de klokken luiden om 19.00 uur. Dit gebeurt
op veel plekken en is bedoeld als teken van hoop en bemoediging.
Verder luidt iedere vrijdag om 15.00 uur de zware klok om het lijden en
sterven van Christus te herdenken. Wellicht kan dit klokgelui ons ook
oproepen om iets voor iemand die het niet gemakkelijk heeft te
betekenen, want zo geef je Gods liefde handen en voeten.

De Voedselbank
Afgelopen Kerstdagen zijn er tijdens de H. Missen extra collectes gehouden voor de Voedselbank Bladel. Van de voorzitter van
de Voedselbank kwam hierover de volgende mail:
Deze week zijn wij als Bestuur van de Voedselbank Bladel weer verblijd met een bijdrage aan de Voedselbank van € 1.063,96.
Een prachtig bedrag welke uw Parochie tijdens de afgelopen Kerstdagen via collectes bijeen heeft gebracht.
Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.
Momenteel komen er wekelijks 41 gezinnen, zo’n 133 monden, naar de Voedselbank om hun voedselpakket op te halen.
Ongeveer 35% van deze gezinnen komt uit de Gemeente Reusel-De Mierden. Helaas zien wij de aantallen weer langzaam
toenemen.
Na de crises zijn we vanaf 2015 van 104 gezinnen teruggegaan naar 36 en nu zijn we dus weer boven de 40.
Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen
Maandag t/m vrijdag
18.30u
Rozenkransgebed
Donderdag
18.15u
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
Eucharistieviering in d’n Aachterum
De wekelijkse misintenties worden aangekondigd in D’n Uitkijk en de PC 55.
Speciale vieringen
Zaterdag 4 april
palmpaasstok
Zondag 5 april
Dinsdag 7 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Zaterdag 11 april
Zondag 12 april
Maandag 13 april
Zondag 17 mei
Donderdag 21 mei
Zaterdag 20 juni

17.30u

Palmpasenviering met

09.30u
19.00 u
19.00u
15.00u
19.00u
21.00u
09.30u
09.30u
11.00u
09.30u
17.30u

Palmzondag mmv het koor
Boeteviering
Witte Donderdag cantordienst
Kruisweg mmv het ouderenkoor
Goede Vrijdag mmv het koor
Paaszaterdag mmv het koor
Hoogfeest van Pasen mmv het koor
2e Paasdag
1e Communieviering
Hemelvaartsdag mmv het koor
Vormselviering door Mgr. Mutsaerts

Bijzondere vieringen
Uitvaarten mogen alleen in kleine kring
plaatsvinden. Hoe dit vorm te geven, wordt in
overleg met de familie en de uitvaartondernemer
gedaan. De Eerste Heilige Communie zal naar een
andere datum worden verplaatst. Over het
Vormsel is nog geen duidelijkheid op dit moment.
Hoe lang dit alles gaat duren weet niemand, en
ook niet welke maatregelen er nog meer nodig
zijn. Ik hoop vooral dat we er met z’n allen mogen
uitkomen en dat het onze band mag versterken,
want we zijn voor elkaar als mens een kostbaar en
kwetsbaar geschenk, daarom moeten we zuinig
zijn op elkaar en elkaar koesteren.

