Jaargang 5, nummer 3, april 2017
PASEN, HET GROOTSTE GELOOFSFEEST DAT WE
KENNEN

Wat zegt Pasen je? Vraag het aan menige voorbijganger en je hoort de meest uiteenlopende antwoorden: dan gaan we paaseieren zoeken of schilderen. Pasen, dat is toch het begin van de lente, in
de natuur dient zich het nieuwe leven aan. Dat Pasen het belangrijkste geloofsfeest is in de kerk weet
bijna niemand meer. Dat aan het begin van de lente
het eerste lammetje en het eerste gerstebrood aan
de God van de vruchtbaarheid werd geofferd, gebeurde al 3000 jaar vóór Christus. Dat lentefeest
kreeg bij het Joodse volk een hele nieuwe betekenis. Het werd een herdenking aan de laatste maaltijd in Egypte, waar ze jarenlang in slavernij hebben
geleefd. Bij die maaltijd werd het lammetje geslacht
en gegeten samen met het ongedesemde brood.
Het kreeg de naam: Paasmaal, afgeleid van het
woord Pascha, dat uittocht betekent.
paasei
Met het oog op het paasei zou je met wat gevoel
voor symboliek kunnen zeggen: het Joodse volk
kwam uit het ei door de verkalkte schaal, waarin ze
gevangen zaten, open te breken. In de eerste christentijd, toen de christenen werden vervolgd om hun
geloof, stond dat ei ook symbool voor de uitbraak
uit de onderdrukking, de uitbraak uit de dood, die
niet langer het laatste woord heeft. Wat dat betreft
is er met dat paasei eigenlijk niets mis mee. Er zit
zelfs een uitdaging in aan ons adres: kruip uit je
schulp en maak je leven nieuw en beloftevol. Het is
jammer dat veel christelijke feesten verworden tot
een stukje folklore.
zwaar kruis
Wie beseft van ons hoe Jezus met het kruis op zijn
schouders door de straten van Jeruzalem trok op
weg naar de Calvarieberg. Met het kruis op de achtergrond kun je de dood niet ontkennen. Zet naast
het beeld van de gekruisigde Christus de beelden,
die je bereiken uit Syrië en Irak en van de grote
stroom vluchtelingen, die bivakkeren voor gesloten
grenzen. Je voelt hoeveel mensen een zwaar kruis
te dragen hebben enkel en alleen, omdat ze zich
christen noemen. En wij maar hopen en bidden, dat
de gruwelen van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog voorgoed tot het verleden zouden behoren. Dagelijks wordt Jezus opnieuw gekruisigd. In
ons dagelijks leven kunnen we niet om de dood
heen. De dood van een dierbare stemt ons verdrietig, soms zelfs bitter. We zitten gevangen in het ei,
dat omgeven is door een harde schaal en pas kan

barsten bij voldoende warmte. Wij dromen over een
hemel, over licht, over vrede en geluk. Over een
leven, waarin geen pijn en verdriet meer is. Een
leven, waarin God ons zal verwarmen met zijn alles
omvattende liefde voor de mens. Ik kijk omhoog,
naar het beeld van de gekruisigde Christus en ik zie
hoe God zijn Zoon de hand boven het hoofd houdt.
Ook in het diepste lijden is God de mens nabij. Je
proeft in alles hoe Jezus' liefde dat ei, waarin wij
gevangen zitten, openbreekt om ons leven nieuw te
geven.
geloofsfeest
Pasen is het grootste geloofsfeest, dat de kerk kent.
Je mag denken aan de opstanding en verrijzenis
van Jezus. Maar Pasen is meer dan geloven, dat er
leven is na de dood. Alle verhalen, die we in het
evangelie over Jezus lezen, zijn één groot protest
tegen iedere vorm van dood. Jezus wijst elke vorm
van zinloos geweld af. Hij ging weldoende rond:
lammen stonden op, blinden konden zien en doven
konden horen. Zelfs mensen, die door iedereen gemeden werden als de pest, voelden zich bij Hem
thuis, kwamen weer tot leven. In zijn ogen zijn alle
mensen Beeld van God. En daarom kon Hij ook
vergeven, zelfs zijn moordenaars: “ Vader, vergeef
het hun, want ze weten niet, wat ze doen." Dat is
Pasen. Gods’ liefde is veel en veel groter dan wij
kunnen vatten. Eeuwenlang hebben beroemde
schilders geprobeerd het leven van Jezus vast te
leggen op het doek. Je kunt er uren naar kijken.
Ieder schilderij heeft iets eigens. Maar bekijk die
kunstwerken eens door de ogen van je geloof en je
ziet Jezus van dat schilderstuk afkomen om zich te
vereenzelvigen met allen, die een zwaar kruis te
dragen hebben. Maar ook met de vrijwilligers, die
werken in de vluchtelingenkampen en zich niet
laten verdrijven door het geweld, dat hen aan alle
kanten bedreigt.
hou vol
Je ziet Jezus aanschuiven aan de ronde tafel, waar
machthebbers praten over vrede en je ziet Hem
glimlachen bij iedere kleine stap, die vrede wat
dichterbij brengt. Je ziet Hem rondlopen hier in ons
mooie dorp, mensen stimulerend om vooral door te
gaan met hun mooie vrijwilligerswerk. Soms moeten ook zij tegen de stroom inroeien, als er door bezuinigingen weer extra inspanningen worden gevraagd. En je hoort Hem zeggen: "Hou vol. Laat je
niet kisten. Toen Ik stierf aan dat kruis dacht ook
iedereen dat het afgelopen was, uit met de liefde.

Parochie Sint Clemens
Maar toen begon het pas. Waar liefde gedeeld
wordt, zal het leven zegevieren." Overal waar
mensen in hun doen en laten Gods' liefde een
menselijk gezicht geven, daar ervaren we wat
Pasen is: het feest van nieuw leven. Laten we de
handschoen opnemen. Kruip uit je schulp en
omarm het leven. Zalig Paasfeest.
Pastoor van Roosmalen
Info / mededelingen pastoor - parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis de
H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag
van de maand of bij Hoogfeesten dan kan men
naar de pastorie bellen en met de pastoor
daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)
2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de
pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag tot en met vrijdagmorgen tussen
10:00 – 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met
begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de
brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage
Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het
opgeven van de misintenties de vertrouwde
personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde 
Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge
Mierde  Zus van Gompel-van Gestel, Averbodelaan 29; Hulsel  Elly Tijssen - Luijten, Vooreind
26. De pastoor kunt u ook altijd bellen voor een
afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving
kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook
wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk
uur van de dag en op elke plaats.
4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt
u telefonisch contact op met de parochie (tel.:
641360) ’s morgens van 10:00 - 12:00 uur. Je
maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop
je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim
van tevoren u melden bij de parochie om de doop
in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds
individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op
de 2e en 4e Zondag van de maand. U krijgt de
informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.
5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met
de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te
komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof,
Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland,
ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de pastoor bellen (tel.:
641360) voor een afspraak.
7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis met
eventueel ook een avondwake aan de vooravond
laten doen in de kerk. De avondwake is altijd om

20:00 uur in Reusel van maandag t/m vrijdag. De
uitvaartmis is van maandag tot en met vrijdag om
10:00 - 10:30 - 11:00 - 14:00 - 14:30 of 15:00 uur.
Op zaterdag om 10:00 - 10:30 of 11:00 uur.

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle
informatie over de parochie. Voor meer info: onze
websitebeheerder Kees van Kemenade.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Bedevaart Lourdes 2017 Bisdom van
’s-Hertogen-bosch van 14 tot 21 oktober
Bisschop De Korte nodigt u uit deel te nemen aan
een diocesane bedevaart naar Lourdes. Samen
willen we op deze bijzondere plaats ons geloof
bevestigen en vieren. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van
’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat
ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de
ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting
met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid.
Reisopties
TGV: 14 t/m 21 oktober; Bus & VNB-lance: 13 t/m
21 oktober. We reizen met de TGV: deze snelle
treinverbinding brengt de bedevaartgangers
in één dag naar Lourdes. Heeft u zorg nodig en
wilt u graag met de bus naar Lourdes? Dan is de
VNB-Lance iets voor u! De VNB-Lance is een bus
die, naast gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan
pelgrims die zorg nodig hebben. Zoals pelgrims
die van een (elektrische) rolstoel gebruikmaken
of pelgrims die liggend vervoerd moeten worden.
Medische en verpleegkundige begeleiding is
aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes, zodat
u zorgeloos op reis kunt gaan.
Meer informatie / inschrijven
Zie website: www.vnb.nl (katholieke reisorganisatie voor pelgrims) bel VNB: 073-681.81.11 of mail
roosmarie.manders@vnb.nl of: www.bisdomdenbosch.nl (Bisdom van ’s-Hertogenbosch) of
mail fvgenugten@bisdomdembosch.nl
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Vastenaktie 2017 - Extra collecte El Salvador
Vastenaktie is volop in beweging. Oftewel, wij, u
en ik, zijn volop in beweging. Het afgelopen jaar
hebben we stilgestaan bij Oeganda. Dit jaar verleggen we onze aandacht naar El Salvador. En
met als thema: “ Eilanden van Hoop “. El Salvador
ligt in Midden-Amerika en het heeft een prachtige
natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die
een tuin hebben, proberen vaak wat groente of
fruit te verbouwen. Toch heeft het land ook minder
mooie aspecten. Voor dit project werd Popotlan
bezocht, een wijk van San Salvador, de hoofdstad
van El Salvador. Het leven in een grote stad is
voor kinderen best gevaarlijk. De zusters van de
Beschermengel hebben in Popotlan een jeugdhuis
opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de
zusters is en de kinderen kunnen hier dus veilig
komen om te spelen en om lessen te volgen. Dat
varieert van dansen en muziek tot sporten, maar
de kinderen leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of te schelden.
Meehelpen?
De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden
met extra activiteiten, maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen de
zusters ons, namens de kinderen in Popotlan?
Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig
kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt
van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin,
waar de kinderen groente en fruit leren verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan ook overdragen aan hun ouders. Deze ‘stedelijke moestuin’ zal beplant worden met groenten en traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een
maaltijd krijgen in het jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan. Een tuinman komt de
zusters en de kinderen vijf maanden helpen. En
de landelijke vastenaktie is dus in het bijzonder
voor deze kinderen in El Salvador. Vanaf het begin van de Vastentijd tot en met Pasen staan er
achter in de kerk vastenaktiebussen. Daar liggen
ook de bekende vastenzakjes. In het weekend
van 25 en 26 maart krijgt eenieder ook een vastenzakje thuisbezorgd met d’n Uitkijk, wat u kunt
deponeren in de vastenaktiebussen in de kerk OF
u deponeert het vastenzakje op de collecteschaal
of in de brievenbus van de pastorie in Reusel.

Aan het vastenzakje zit ook een éénmalige machtiging gehecht, waar u ook gebruik van kunt maken. Bisschoppelijke Vastenactie: IBAN
NL21INGB0000005850 .
Daarnaast is er in de kerk in het weekend van 1
en 2 april een extra collecte in de kerk voor de
vastenaktie van El Salvador. MOV (Missie
Ontwikkeling en Vrede) Sint Clemens

H.Vormsel op zaterdag 22 april om 17:30
uur door Mgr.Mutsaerts mmv Klein Akkoord
22 Jongens en meisjes ontvangen het H.Sacrament van het Vormsel na een goede voorbereiding van mgr. Mutsaerts. Zorgmiddag op de
Floriaan - Bezoek aan de Kathedraal - en het
schilderen van de Banieren over de H.Geest
waren o.a. aktiviteiten van voorbereiding.
Pro Ecclesia et Pontifice voor Mevrouw Loes
Martens - Deneef

Op 7 januari 2017 heeft Paus Franciscus toegekend de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia
et Pontifice aan onze vrijwilligster van ons Kerkkoor Sint Clemens: Mevr. Loes Martens – Deneef
voor haar jarenlange en zeker ook enthousiaste
inzet voor onze Parochie en ons Kerkkoor.
Haar belangrijkste activiteiten waren:
1 september 1985 - heden: Lid van het Kerkkoor
te Reusel; 11 april 1994 - 14 februari 2017: Secretaris Bestuur Kerk-koor te Reusel en 4 mei 1988 1 juli 2000 Lid van het Bestuur van de Parochie
O.L.Vr.Tenhemelopneming Reusel.
Op zondag 12 maart 2017 tijdens de Eucharistieviering heeft mevrouw Loes Martens-Deneef deze
Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice uitgereikt gekregen door Pastoor van
Roosmalen. Daarna vond er een receptie plaats
om haar en haar familie te feliciteren op de
pastorie van Reusel.
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Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders
die in de afgelopen tijd hun kindje
lieten dopen. Wij wensen hen een
gelovige toekomst toe.
12-03 Pleun d.v. Rob Wouters
en Karin Wouters-Jansen

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons
medeleven uit naar de
nabestaanden van:
28-02 Nellie Janssen - Heesters 85 jaar
13-03 Diny van de Pol – Cornelis 84 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis
ons sterken en ons hoop geven
op weerzien in het Hemelse Rijk.

