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KERSTMIS:  HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS   

Het was druk in de hemel. God had zijn engelen-
schaar uitgenodigd voor een korte bespreking. Ze 
moesten gaan kijken, waar het op aarde donker 
was, want kerstmis moest dit jaar licht brengen in 
liefst alle mensenharten. De engelen hadden hun 
taken eerlijk verdeeld, zodat ze de hele aarde 
konden bestrijken. Na een lange zwerftocht kwa-
men ze God verslag uitbrengen. "Ik ben in het 
Midden-Oosten geweest. Daar was het donker ... 
geen blijde gezichten ... veel angst ... kerken en 
moskeeën, die in puin lagen ... nergens een plaats 
van hoop, zelfs niet in de vele tentenkampen, 
waar miljoenen vluchtelingen hun toevlucht heb-
ben gezocht. Ik ben op de grens geweest van 
Kameroen en Nigeria waar vrouwen en kinderen 
gekidnapt worden en hun mannen gedood. Het 
was er pikkedonker. Ik heb geen lichtpuntje kun-
nen bespeuren."  "En hoe zit het met die miljoe-
nen mensen, die gevlucht zijn naar Euro-pa?", 
vroeg God. "Bedroevend. Mensensmokkelaars 
beloofden hen een gouden toekomst in Europa, 
stopten ze vervolgens voor veel geld in gammele 
bootjes en lieten ze zo de zee oversteken. Het is 
vaak mis gegaan. En dan komen ze in Europa aan 
en stonden ze voor een gesloten grens. Het waren 
er veel. Bij veel vluchtelingen is het licht uitge-
gaan. Het is ook daar kei en kei donker."  
kerstverlichting  
"En in Nederland," vroeg God, "is het daar ook 
donker?" "Om het eerlijk te zeggen, God, daar 
hebben de mensen zoveel kerstverlichting ge-
kocht, dat je daar de hele wereld mee kunt verlich-
ten". "Dus ... licht genoeg?" "Nee, dat niet, Weet U 
... ook Nederland is sterk verdeeld als het gaat o-
ver het vluchtelingenvraagstuk. Daarnaast is er 
veel verdriet. We zien ook in Nederland nog veel 
vormen van zinloos geweld, waardoor in veel ge-
zinnen het licht uitging. De zorg voor de zwaksten 
in de samenleving staat onder druk, veel oudere 
mensen zijn een beetje bang voor de toekomst en 
er zijn veel mensen getroffen door persoonlijk 
leed, ook in zo’n mooie parochie Sint Clemens."  
hoop geven  
"Wat kunnen we er aan doen" vroegen de engelen 
aan God, "hoe kunnen wij het lichter maken op 
aarde." God was er zich van bewust dat in één 
nacht niet alle duisternis verdreven zou zijn, maar 
Hij wilde mensen wel hoop geven. Minstens het 
gevoel, dat Hij de mens nabij wil zijn, ook op 

momenten waarop we leven in de diepste duis-
ternis of gebukt gaan onder groot verdriet. Hij 
stuurde zijn engelen terug naar de aarde. In een 
soort slagorde moesten ze de hemel verlichten en 
de volgende boodschap uitdragen: "Breng Eer aan 
God door te streven naar vrede op aarde." De 
lucht was prachtig verlicht, één grote sterrenhemel 
en iedereen kon de boodschap lezen in zijn eigen 
taal. God wilde op die manier mensen stof tot 
nadenken geven. Als er ooit behoefte was aan 
een kerstfeest, dat zou zijn als een licht in het 
donker, dan was het nu wel. De wereld staat in 
brand. God hoopt dat zijn Zoon welkom is op aar-
de, om licht te brengen, overal waar mensen leven 
in duisternis. God hoopt vurig dat we hem niet de 
deur wijzen zoals 2000 jaar geleden in Bethlehem, 
toen er voor Hem géén plaats was in de herberg, 
maar dat we Hem binnenlaten in ons leven. Hij 
hoopt dat we worden als de herders in de velden 
van Bethlehem: mensen die tevreden zijn met wie 
we en hoe we zijn. De herders van Bethlehem 
boden Jezus, Maria en Jozef in hun arme stal een 
warm welkom. Ze namen hun schapen mee naar 
binnen om voor warmte te zorgen, nestwarmte.  
worden als herders  
Worden als herders ... dat betekent alle obstakels 
uit de weg ruimen, die je verhinderen om Jezus 
binnen te laten in je leven en met Hem alle mede-
mensen die nog in het duister leven. De herders 
kenden hun schapen met naam en toenaam en 
met al hun gedragingen en ze hielden van hun 
schapen, hoe verschillend ze ook waren. En we 
horen het God verzuchten: waren mensen maar 
net zo goed voor elkaar als herders voor hun 
schapen. God heeft ons alle ingrediënten gege-
ven, die we nodig hebben om echte herders te 
worden. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld 
en gelijkenis. We hebben het vermogen om ver-
draagzaam te zijn, vergevingsgezind, mild in ons 
oordeel, zonder sporen van jaloezie. Als we ons 
die levenshouding eigen maken dan kunnen we 
een gevoel van warmte en geborgenheid uitstraen 
naar elkaar. Pas als we ons niet groter voordoen 
dan we zijn, kunnen we door dat kleine deurtje de 
stal binnengaan, om in dat kleine kind in de kribbe 
God te ontmoeten, God, die ons vraagt om zijn 
handen en voeten te zijn, om zijn "hart" te laten 
spreken en om zijn "licht" te laten schijnen op 
deze wereld. Het begint heel klein, zoals dat ook 
in Bethlehem gebeurde, maar als wij net zoveel   



            Parochie Sint Clemens   

 
 

licht uitstralen als we kerstverlichting hebben 
gekocht, komen er méér plekken van hoop en 
vrede, waar het leven geleefd kan worden zoals 
God dat heeft bedoeld. "Breng eer aan God door 
te streven naar vrede op aarde." Op eigen houtje 
kunnen we dat niet. Loop af en toe eens de kerk 
binnen om Jezus te kunnen ontmoeten. Het 
brengt vrede binnen handbereik, vrede in onszelf, 
vrede wereldwijd.  Zalig Kerstfeest !!! 
                                          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 bezoe-
ken 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, Averbode-
laan 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 voorbereidings-
avond 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 Verzoe-
ning (Biecht) kunt u altijd de pastoor bellen (tel.: 
641360) voor een afspraak. Op maandag 19 
december direct na de Boeteviering van 19:00 

uur is er gelegenheid tot een persoonlijke biecht 
op de pastorie.  
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. 
 

Tekst ‘Onze Vader’ aangepast 
In Nederland en Vlaanderen bestonden verschil-
lende versies van het Gebed des Heren. Met de 
advent is hier verandering ingekomen. Het ‘Onze 
Vader’ heeft een gemeenschappelijke vertaling 
gekregen. Er is nu een nieuwe gebedstekst geko-
men waarvoor een geplastificeerde boekinlegger 
is gemaakt,  welke achter in de kerk voor eenieder 
ligt om mee te nemen. 
 

Kerstmis 2016 ( openingstijden ) 
Vrijwillig(st)ers treffen weer de nodige voorberei-
dingen om onze kerk met Kerstmis weer mooi te 
doen zijn. Met de kerststal en de kerstbomen, een 
mooie versiering en ook weer blinkend van 
schoonheid. Op 1e en 2e Kerstdag nodigen wij u 
allen weer uit om onze mooie kerk te komen 
bezichtigen en te genieten van de sfeer van 
Kerstmis. En dit kan van 13:00 tot 16:00 uur. 
 

ATTENTIE Aktie Kerkbalans 2017 

 
ALLE informatie aangaande KERKBALANS staat 
in deze INFO op de pagina’s 3 t/m 6. Dit vervangt 
de brief, die u voorheen jaarlijks ontving. Er komt 
dus geen schrijven meer van de parochie aan alle 
gezinnen afzonderlijk mbt de aktie Kerkbalans.  



 
 
 

 

Extra Collecte Voedselbank Bladel
Mierden / Eersel Kerstavond (17:30
1e Kerstdag (09:30 uur) in de kerk van Reusel
*********************************************************
Er is steeds meer verborgen armoede in de Kem
pen en de komende bezuinigen van dit kabinet 
treft de gezinnen in onze regio, die het financieel 
al moeilijk hebben, hard. Dit heeft tot resultaat dat 
momenteel wekelijks vele gezinnen een beroep 
moeten doen op de Stichting Voedselbank Bladel 
voor het verkrijgen van een voedselpakket als 
steuntje in de rug. Simpelweg omdat ze te weinig 
geld hebben om de noodzakelijke levensmiddelen 
te kopen om een volwaardige maaltijd op tafel te 
zetten. De voedselbank verwacht, dat op korte ter
mijn het aantal gezinnen dat om hu
nog verder zal toenemen. De voedselbank werkt 
uitsluitend met vrijwillig(st)ers. Zowel het bestuur 
alsmede de vrijwilligers krijgen geen enkele ver
goeding voor het vele werk dat ze verrichten. Om 
voor een voedselpakket in aanmerking te kome
zijn landelijke criteria opgesteld. Bij het toekennen 
voor het verkrijgen van een voedselpakket gaat de 
voedselbank uit van het besteedbaar inkomen, dat 
de mensen maandelijks over houden voor eten, 
drinken, kleding en vervoer. De voedselbank Bla
del e.o. probeert via winkelactie en benaderen van 
lokale supermarkten, producenten, campings vol
doende levensmiddelen te krijgen. Kosten van 
huisvesting, energie, kosten verzekeringen en 
transportkosten zijn voor het bestuur ieder jaar 
een zorg om dit allemaal betaald te krijgen.
Daarom is het bestuur en de vrijwilligers dankbaar 
voor iedere financiële bijdrage, hoe klein ook om 
het werk van de voedselbank mogelijk te maken.
Op Kerstavond en 1e Kerstdag in de Kerk van 
O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel een  
COLLECTE voor de Voedselbank Bladel e.o.. Wij 
bevelen deze extra collecte bijzonder bij onze 
parochianen aan!!! 

Kerkbalans 2017  
Blijvend investeren we in onze kerkgemeenschap
pen, want onze parochie is een vitale geloofsge

            Parochie Sint Clemens
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Blijvend investeren we in onze kerkgemeenschap-
pen, want onze parochie is een vitale geloofsge-

meenschap. Een gemeenschap die helpt, bidt, 
meedenkt, rouwt en viert. Een gemeenschap die 
gericht is op de relatie tussen God en mens en 
tussen mensen onderling. De zorg voor elkaar is 
van groot belang in deze tijd van individualisering 
en een zich terugtrekkende overheid. 
In Hulsel hebben we in 2015 een nieuwe Mariaka
pel en een nieuwe opslag
gend. Ook in Lage en Hooge Mierde wordt gein
vesteerd. In beide geloofsgemeenschappen heb
ben we dit jaar een opslag
bruik genomen. In Hooge Mierde is tevens de 
calvarieberg gerestaureerd. Op alle kerkhoven is 
veel werk verzet, met nadruk aan bestrating en 
beplanting.  
Ondanks dat er in onze parochie al 3 kerken aan 
de eredienst zijn onttrokken, blijven we een ge
zonde toestroom zien van communicanten en 
vormelingen. Samen met heel veel vrijwillig(st)ers 
houden we onze parochie vitaal. Ook uw finan
ciële bijdrage is van levensbelang voor het vitaal 
houden van onze parochie.
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Kerkbalans 2017 in onze parochie Sint Clemens
*********************************************************

 
Onder het motto 'Mijn kerk verbindt’  
Waarom Kerkbalans?  
Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage 
zal worden gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij 
ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten in een gelovig leven bij de geboorte 
en vervolgens het Doopsel, de 1e

hierbij behorende bijzondere vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het jaar. 
En zeker ook dagelijks en wekelijks samen de Eucharistie te mogen vieren.  
In de kerk van Reusel hebben wij elke 2
de 3e zondag een cantordienst met orgel en samenzang. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor 
het onderhoud van het kerkgebouw, de kerkhoven en de pastorie. 
De parochie krijgt geen subsidie en is dus geheel afhankelijk van de bijdragen van de 
parochianen. Daarom zijn wij u dankbaar voor uw bijdrage in de afgelopen jaren. 
Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage. 
Steun ons alstublieft met een bijdrage aan de A
Deze maand ontvangen alle inwoners in de INFO nr. 10 alle informatie over Kerkbalans 2017. 
Met ook een antwoordformulier, waarop verschillende mogelijkheden worden aangegeven. 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u
parochiegemeenschap voort te zetten en onze gebouwen in stand te houden.
Met een minimumbijdrage van € 6,00 
Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger bedrag van harte welkom!  
Met minimaal € 6,00 per maand  gedurende de afgelopen  3 jaar
bedrag voor de kosten van Uitvaartmis, Huwelijksmis of Jubileummis. Maar ook de vrijstelling 
van betaling van de viering van het Doopsel, voorbereiding 1
2014, 2015 en 2016 was het normbedrag ook al 
€ 72,00 per jaar. Een praktische vraag is of u uw bijdrage zou willen voldoen d.m.v. de 
machtiging, welke in de INFO is opgenomen
Dat bespaart ons veel werk en het is ook v
welke u altijd kunt wijzigen. Wanneer parochianen van onze parochie Sint Clemens de 
machtiging van 2016 willen handhaven dan behoeven ze niets in te sturen. Voor de 
parochianen van Hulsel, Hooge & Lage Mierde
aanwezig en wordt gevraagd deze ingevuld en ondertekend toe te sturen aan de Parochie Sint 
Clemens, Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel.   
Wij hopen wederom op uw bijdrage !
                                                                     
                                                                     
 
De kerkelijke instelling valt onder de ANBI regeling. 
 

            Parochie Sin

Kerkbalans 2017 in onze parochie Sint Clemens 
********************************************************* 

 

Mijn kerk verbindt’  houden we in 2017 de actie Kerkbalans. 

Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het parochiewerk. Deze bijdrage 
zal worden gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij 
ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten in een gelovig leven bij de geboorte 

e Communie, het Vormsel en het Huwelijk en, behalve de 
hierbij behorende bijzondere vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het jaar. 
En zeker ook dagelijks en wekelijks samen de Eucharistie te mogen vieren.  

bben wij elke 2e en 4e zondag van de maand een gezongen H.Mis. Op 
zondag een cantordienst met orgel en samenzang. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor 

het onderhoud van het kerkgebouw, de kerkhoven en de pastorie.  
De parochie krijgt geen subsidie en is dus geheel afhankelijk van de bijdragen van de 
parochianen. Daarom zijn wij u dankbaar voor uw bijdrage in de afgelopen jaren. 
Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage.  
Steun ons alstublieft met een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2017.  
Deze maand ontvangen alle inwoners in de INFO nr. 10 alle informatie over Kerkbalans 2017. 
Met ook een antwoordformulier, waarop verschillende mogelijkheden worden aangegeven. 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk voor onze 
parochiegemeenschap voort te zetten en onze gebouwen in stand te houden.

€ 6,00 per maand helpt u mee ons werk voort te zetten. 
Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger bedrag van harte welkom!   

€ 6,00 per maand  gedurende de afgelopen  3 jaar hebt u een korting tot dit 
bedrag voor de kosten van Uitvaartmis, Huwelijksmis of Jubileummis. Maar ook de vrijstelling 
van betaling van de viering van het Doopsel, voorbereiding 1e Communie en Vor
2014, 2015 en 2016 was het normbedrag ook al € 6,00 per maand oftewel 
€ 72,00 per jaar. Een praktische vraag is of u uw bijdrage zou willen voldoen d.m.v. de 

welke in de INFO is opgenomen.  
Dat bespaart ons veel werk en het is ook voor u gemakkelijk. Een doorlopende machtiging, 
welke u altijd kunt wijzigen. Wanneer parochianen van onze parochie Sint Clemens de 
machtiging van 2016 willen handhaven dan behoeven ze niets in te sturen. Voor de 

Hulsel, Hooge & Lage Mierde is momenteel nog géén recente machtiging 
aanwezig en wordt gevraagd deze ingevuld en ondertekend toe te sturen aan de Parochie Sint 
Clemens, Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel.    
Wij hopen wederom op uw bijdrage ! 

                      Met vriendelijke groeten, 
                                                                     Parochiebestuur Sint Clemens

De kerkelijke instelling valt onder de ANBI regeling. Is aftrekbaar voor belasting.
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Parochiebestuur Sint Clemens 

Is aftrekbaar voor belasting. 



            Parochie Sint Clemens   

 
 

   Ja, Ik steun Kerkbalans 2017 met mijn bijdrage:  
                                             
      Parochie Sint Clemens 
 
     Ik ben bereid onze parochie Sint Clemens het komende jaar te steunen en doe 
     hierbij de toezegging om een bedrag van totaal  €  ..……,…..   te betalen. 
 
     O    Ik zorg zelf voor de overmaking van het bedrag zo spoedig mogelijk op  

  bankrekeningnummer  NL96RABO0143401963  t.n.v. de parochie                
  Sint Clemens te Reusel o.v.v. kerkbijdrage 2017 én woonadres  …..  . 

 
O    OFTEWEL : 
       Ik machtig de Parochie Sint Clemens, Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel met  
       Incassant I.D. NL24ZZZ302696441063  om periodiek tot wederopzegging  
       af te schrijven 
 
      O  € 18,- p.kwart.   O  € 36,- p.halfj.   O  € 72,- per jaar   O  anders, nl. €  ……. 

 
     O   Ik verhoog mijn kerkbijdrage naar  €  ..….,…   per kwartaal 
        
        
         Het normbedrag van € 72,00 (conform machtiging) wordt aangepast bij een 
         bijstelling van dit normbedrag in enig jaar.    

 
 
Naam:  ……………………………………………………..         M / V 
 
 
Straat:  …………………………………………………….. Nr. .............. 
 
 
Postcode:  …………………    Woonplaats:  …..………………..…….. 
 
 
Telefoonnummer: ………………...............    
 
 
IBAN / rekeningnummer: ……………………....................................................  
 
 
E-mail adres: …………………………………   Geboortedatum:  ………..……. 

 
 

Datum:       /      /  201..                                         Handtekening: 
 
 

 
 
 
U wordt gevraagd dit formulier retour te zenden aan onze Parochie Sint Clemens  
aan de Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel. U kunt het machtigingsformulier ook in de brievenbus 
op Kerkstraat 1 deponeren.                          Bij voorbaat dank!  
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            Parochie Sint Clemens   

 
 

 



            Parochie Sint Clemens   

 
 

 
Toelichting begroting Parochie Sint Clemens 2017: 
- Voldoende reservering voor onze gebouwen tbv 
gegarandeerd onderhoud. 
- Door de inzet van vele vrijwillig(st)ers en nauwelijks 
betaalde krachten blijven de persoonskosten laag. 
- Verplichte afdracht van 9% van onze inkomsten 
aan het Bisdom voor hun instandhouding. 
- Wij hopen op een gelijke of hogere bijdrage voor 
2017 door al onze parochianen. 
- De opbrengsten uit bezit en beleggingen zijn cruciaal 
voor de parochie om financieel rond te komen. 
- Dankzij de inzet van vele parochianen en hun 
bijdrage hopen we 2017 af te kunnen sluiten met 
een batig saldo. Daarvoor dank!  

 
Parochiekroniek   
Dopen 
Van harte feliciteren wij de ouders die in  
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.  
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.  
13-11  Isabel d.v. Frederik Hoekstra en Dunja  
                                           Hoekstra-Gruter 
         

Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van : 
06-11   Martien Maas                         72  jaar 

07-11   Betsie Ansems-Goorman      73  jaar 
25-11   Zeereerw. heer Hulskorte      86  jaar 
 

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 

 
 

 



 
 
 

 

            Parochie Sint Clemens

 
 

t Clemens   




