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Vasten – vervolgd  
Iedere Veertigdagentijd is het weer hetzelfde lied-
je. Ik begin enthousiast aan de vastenperiode. Ik 
maak heel braaf een lijstje met goede voorne-
mens. Dit zijn meestal vrij eenvoudige zaken - niet 
meteen de lat te hoog - want ik heb geleerd dat 
hoogmoed voor de val komt. En ik ga die eerste 
weken in de vastentijd als een speer vooruit! Weet 
u hoe ik dit weet? Heel eenvoudig. Ik val af. Na 
een paar weken vasten merk ik dat de wijzer van 
de weegschaal naar het gedeelte beweegt waar ik 
vrolijk van wordt. De vastentijd is altijd een mak-
kelijke tijd om af te vallen. Maar dan ... stagnatie! 
Of erger nog … de wijzer beweegt naar het ver-
keerde gedeelte van de weegschaal. Na een tijdje 
neemt een zekere gemakzucht altijd bezit van me. 
De gedroogde varkensworst van de slager tegen-
over lijkt me bijna toe te roepen: “koop me!”. Ik 
zou er bijna moedeloos van worden. Bijna…maar 
toch niet helemaal.  
 
Het is juist door het besef dat ik mijn voornemens 
niet kan volhouden dat ik me bewust wordt van 
mijn eigen kwetsbaarheid en beperktheid. En dit 
hoeft niet verkeerd te zijn. Als ik een streng vas-
tenprogramma zou samenstellen en ik zou hier 
met vlag en wimpel voor slagen, dan bestaat het 
risico dat ik mezelf op de borst ga kloppen. “Kijk 
eens naar mij! Hoe goed ik het doe”. Mijn jaarlijks 
‘falen’ maakt me ervan bewust dat ik nog een hele 
weg af te leggen heb in mijn leven. En dit is zo 
ontzettend heerlijk relativerend: ik hoef niet perfect 
te zijn! Wat ik wel moet doen is proberen om elke 
dag met de juiste gesteldheid de dingen te doen 
die ik moet doen. Het moet niet perfect zijn maar 
wel met een volmaakte liefde en inzet gebeuren.  
 
Onze samenleving vraagt om perfectie. Een per-
fect figuur, een perfecte baan, een perfecte auto, 
een perfect kind, een perfect uiterlijk, enzovoort. 
Maar dit lijkt me bedrog. Onder het oppervlak van 
perfectie zit een boel onzekerheid, ongeluk en el-
lende. Want perfect zijn lukt toch nooit. Hoe ver-
moeiend moet het dan ook zijn om altijd maar te 
willen voldoen aan deze norm van perfectie. Nee, 
juist doordat ik regelmatig val kom ik tot het besef 
dat ik het niet alleen kan. Dat ik afhankelijk ben.  
 
Hierdoor wordt ik uitgedaagd om niet in mezelf 
opgesloten te gaan zitten. Ik moet eruit. Ik heb 

andere mensen nodig. Ik heb anderen nodig. En ik 
heb de Ander nodig: God. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Bij het ten perse gaan van dit parochieblad zitten 
we in de Goede Week en Pasen is dichtbij. De 
kruisdood en de Verrijzenis openen voor de mens 
een nieuwe weg. Die van het kindschap van God. 
We mogen al het oude achter ons laten en ons 
laten vernieuwen door Gods altijddurende liefde. 
Aan ieder wordt de uitnodiging gedaan. God reikt 
ons de hand om het leven met Hem te delen en 
zelf nieuwe mensen te worden. Niet een perfecte 
mens maar wel een kind van God dat zichzelf 
zoals de Heer helemaal geeft met een volmaakte 
liefde en inzet. Ik wens u alvast een heel zalig 
Pasen.  
 
Kapelaan Steijaert  

 
Installatie pastoor Schilder te Bladel 
Op 11 maart 2018 is tijdens een plechtige H. Mis 
pastoor Harm Schilder in Bladel door deken 
Spijkers geïnstalleerd tot pastoor van de parochie 
Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Bladel. 
Kapelaan Steijaert was aanwezig uit hoofde van 
zijn deelbenoeming in deze parochie. Na de H. 
Mis was er een feestelijke receptie waar er gele-
genheid was om de pastoor Schilder en zijn naas-
te familie te feliciteren Namens onze parochie was 
ook Jack Wouters, secretaris van het parochiebe-
stuur, aanwezig bij de receptie.   
 

Mariakapel te Lage Mierde 
De afgelopen tijd is de bouw van de Mariakapel in 
Lage Mierde behoorlijk opgeschoten. De kapel is 
zo goed als af. [Zie foto’s op pagina 3.] Nu kunnen 
we gaan nadenken over het moment en de wijze 
waarop we deze kapel in gebruik willen nemen. 
Graag willen we dit met een mooie plechtigheid 
doen waar velen bij aanwezig kunnen zijn. U 
wordt hierover op de hoogte gehouden.  
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Info / mededelingen kapelaan- 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 kapelaan 
daarover een afspraak maken. (tel.: 641360) 
 

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de 
pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoe-
ken op maandag t/m vrijdag 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 Mier-
de en Hulsel blijven voor het opgeven van de mis-
intenties de vertrouwde personen in beeld, name-
lijk voor: Lage Mierde  Hetty Vrijsen-Hagreis, 
Kloosterstraat 47; Hooge Mierde  Zus van 
Gompel - van Gestel, Averbode-laan 29; Hulsel  
Elly Tijssen - Luijten, Vooreind 26.  
  

3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving 
kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook 
wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan 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 aanmelden 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 4e Zondag van de maand. U krijgt de 
informatie toegezonden over de voorbereidings-
avond op dit sacrament.  
 

5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met 
de kapelaan 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 Verzoe-
ning (Biecht) kunt u altijd de kapelaan bellen voor 
een afspraak op de pastorie (tel.: 641360). 
 

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten 
doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag,  
woensdag t/m 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. Aansluitend kan de begrafenis 
plaatsvinden op één van onze vier R.K. Begraaf-
plaatsen. 
 

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. 
 

Project H.Vormsel 2018 
In februari heeft onze parochie zes vormelingen 
uit Bladel mogen verwelkomen. Door omstandig-
heden konden deze kinderen niet het vormsel-
project in Bladel meedoen. Onze parochie heeft 
deze kinderen aangeboden om het traject in de 
parochie Sint Clemens mee te volgen. De kinde-
ren hebben een inhaaltraject doorlopen samen 
met kapelaan Steijaert. Eind februari zijn ze deel 
gaan nemen aan de bijeenkomst van de vormsel-
groep. Onze parochie is blij dat deze kinderen zo 
goed zijn opgevangen in onze parochie.  

 

Op woensdagmiddag 14 maart zijn de vormelin-
gen van onze parochie op bezoek geweest in Den 
Bosch. Nadat we verzamelden bij de pastorie zijn 
we met 6 auto’s naar Den Bosch gereden. De 
auto’s werden geparkeerd op het terrein van de 
priesteropleiding aan de Papenhulst. Na een korte 
rondleiding door de kapelaan zijn we naar de Sint 
Jan gegaan. Daar kregen we een rondleiding van 
een gids. We hebben stilgestaan bij de bouw van 
de Sint Jan en een paar belangrijke plaatsen in de 
kerk zoals de doopkapel, het grote orgel, het 
priesterkoor en de bisschopszetel. Na de rondlei-
ding zijn we onderuit gezakt bij café ‘het Pumpke’ 

voor een Bos-
sche bol en wat 
te drinken.  Hier-
na konden we 
nog wat energie 
kwijt op het grote 
plein bij de Sint 

Jan. Uiteindelijk moesten we om 16:00 uur weer 
naar huis. We dachten om 17:00 uur thuis te zijn, 
maar dit werd wat later vanwege een hele grote 
file. Maar uiteindelijk was het toch een mooie en 
leerzame middag.  
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Roepingenzondag 
De Wereldgebedsdag voor Roepingen, ook wel 
Roepingenzondag genoemd, is door paus Paulus 
VI in 1964 ingesteld. De dag valt op de vierde zon-
dag na Pasen, de zondag waarop Jezus in het 
Evangelie centraal staat als de Goede Herder. 

'Dienen' 
In zijn preek tot de nieuwe priesters hield de paus 
hen het voorbeeld van Jezus als Goede Herder 
voor. "Die kwam om te dienen en niet om gediend 
te worden, en om te zoeken en te redden wat 
verloren was", zei de paus. 

'Lichaam van Christus' 
Hoewel het volgens paus Franciscus de roeping 
van iedere gelovige is gelijkvormig aan Christus te 
worden, is deze roeping in het bijzonder wegge-
legd voor priesters in de rol van leraar en herder. 
"Van al zijn leerlingen kiest de Heer Jezus een 
aantal in het bijzonder uit voor het openbaar uit-
oefenen van het priesterschap in naam van de 
Kerk voor alle mensen, in de hoedanigheid van 
leraar, priester en herder tot opbouw van het 
Lichaam van Christus, de tempel van de Heilige 
Geest, dat de Kerk is in het volk van God", aldus 
de paus. 
'Echte Jezus' 
Verder hield de paus de nieuwe priesters voor in 
hun bediening van de sacramenten aan de ge-
lovigen het mysterie van Christus' dood en opstan-
ding te vieren. "Zonder het kruis zul je nooit de 
echte Jezus vinden; en een kruis zonder Christus 
heeft geen zin", aldus paus Franciscus. 
'Gekozen' 
De paus benadrukte de nieuwe priesters om in het 
sacrament van de biecht "barmhartig te zijn". 
Tot slot zei de paus tegen de wijdelingen dat ze 
nooit moeten vergeten dat ze "gekozen" zijn door 
God voor het priesterschap. "Gekozen, niet verge-
ten. Gekozen! De Heer heeft u één voor één ge-

roepen. Gekozen uit de mensen voor hun heil", 
aldus paus Franciscus. 
 
Project H. Communie 2018 
Op 7 maart was er tijdens de bijeenkomst van het 
Communie-project een bijzondere gast. De heer 
Kasper Touw van de Voedselbank in Bladel was 
op bezoek om een toelichting te geven aan de 
kinderen over het werk van de Voedselbank. Ieder 
jaar heeft het Communie-project een spaarproject. 
Ieder kind krijgt een spaarpotje en het is de 
bedoeling dat er geld wordt ingezameld voor het 
spaarproject. Dit kan door klusjes doen, geld 
inzamelen enzovoorts. Als de kinderen geld bij 
elkaar hebben gespaard dan gaan we op bezoek 
bij de Voedselbank en leveren we het geld in. Een 
goed doel en een goede inzet van de kinderen!  
 

Foto’s van de Mariakapel te Lage Mierde 
De ruwbouw is klaar, rest nog de afwerking en het 
inrichten van de kapel de komende periode. 
 

 
Zij aanzicht vanaf de kerk ... 
 

 
Aanzicht vanaf de grote toegangspoort ...  
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Parochiekroniek  
  

Dopen 
 

Van harte feliciteren wij de ouders die in  
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. 
 

Op 25 maart is Tuur Huijbregts in onze 
parochiekerk gedoopt. Tuur is de zoon van Martijn 
en Marilon Huijbregts – Smolders.  
 

Wij wensen hen een gelovige toekomst toe. 
 
 
 

Overlijden 
 

Door het sterven van onze parochianen gaat ons 
medeleven uit naar de nabestaanden van: 
 

15-02  Basje Vermeulen – van Hoppe 91 jaar  
06-03  Net Lavrijsen – Lavrijssen  66 jaar 
07-03  Adri Kerkhofs     14 jaar 
13-08  Jan Lavrijsen     92 jaar 
18-08  Zus Roest – Klessens   82 jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofoon 
Mededelingen blad Parochie Sint Clemens  
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel    
Contact: Kerkstraat 1, 5541 EM  Reusel 
Tel.:  (0497) 64 13 60 / Kapelaan: 06 46154520 
E-mail:      info@SintClemens.eu 
Bank:         NL96RABO0143401963 
Internet:    www.SintClemens.eu 
Nieuwe kopij inleveren vóór 23 apr. 2018 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 




