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HET KERSTVERHAAL IS EEN GODSGESCHENK
Een prachtige fresco waarop de geboorte van Jezus
werd uitgebeeld in 4 taferelen. We zagen Jezus liggend
op een tombe, waarachter de os en de ezel nog juist
zichtbaar waren. Maria lag op een mat, terwijl de kraamverzorgster de kleine Jezus in het bad deed. Even verderop zat Jozef peinzend op een bankje, in gesprek met
twee herders en in de linkerbovenhoek zagen we de wijzen uit het Oosten aankomen. Ik raakte geboeid door
het peinzende gezicht van Jozef, me afvragend of dat
was omdat hij vader geworden was tegen wil en dank of
omdat hij zich zorgen maakte over de toekomst? Kijkend
naar dat beeld waande ik me
één van die herders en vroeg
aan Jozef waarom hij zo peinzend voor zich uit zat te kijken.
Het kind in zijn wiegje zag er zo
mooi, puur en vredig uit. Daar
moet je als ouder toch gelukkig
mee zijn. Maar Jozef legde het
mij uit: als je goed kijkt heeft dit wiegje alles weg van een
graftombe, alsof hij de toekomst in keek. Bij zijn geboorte werd al duidelijk dat zijn leven zou eindigen aan een
kruis. Kijk naar Jezus, hoorde ik Jozef zeggen, kijk naar
elk kind dat geboren wordt. Net als alle ouders ervaren
Maria en ik de geboorte van dit kind als een Godsgeschenk. Jezus zal op de bres staan voor de puurheid
van het menselijk leven, ons bouwstenen aanreikend
voor een wereld waarin recht gedaan kan worden aan
de waardigheid van iedere mens. En Jozef ging verder:
Pastoor, ook jij gaat peinzend gebukt onder het harde
feit, dat er wolven rondlopen in schaapskleren, mensen
die kinderen misbruiken en hun littekens voor het leven
bezorgen Jozef peinsde door... hun zoon was geboren
200 km van huis, waar zijn bedje gespreid was en de
kleertjes klaar lagen. Hij voelde zich één met de jonge
ouders van kinderen, die geboren worden in een vluchtelingenkamp, verdreven, één met de pasgeborenen in
één van de vele sloppenwijken, die onze wereld telt, één
met de miljoenen kinderen die geboren worden zonder
dat ze een dak boven hun hoofd hebben.

in dat spoor te blijven zijn kinderen afhankelijk van de
liefde van hun ouders, de liefde van alle mensen, die ze
op hun levensweg ontmoeten en hopelijk zijn dat allemaal mensen met een warm hart. Kinderen begeleiden
op hun levensweg met alles wat je aan liefde in je hebt...
ouders die dat doen zijn een zegen voor hun kinderen,
want in die liefde komen ze God op het spoor. Dat betekent niet dat het leven geen opgave is, maar wel dat je
de kracht krijgt om sterk te kunnen zijn in de wisselende omstandigheden van het leven, sterk genoeg ook om
tegen de stroom in te roeien.
tombe
Jezus lag op een tombe. Hij roeide tegen de stroom in,
maar ondervond dat er voor zoveel goedheid en liefde
geen plaats was in de harten van hen die op hun troon
bleven zitten en niet voor God door de knieën wilden
gaan. Hun eigen belang is vele malen groter en ze hebben een heel leger nodig om “baas” te kunnen blijven.
Wat dat voor gevolgen heeft kunnen we zien in landen
als Syrië en Egypte. Kijk eens naar al de daden, waarin
mensen elkaars waardigheid aantasten door elkaar te
misbruiken, lichamelijk én geestelijk.
Godsgeschenk
Een Godsgeschenk zijn: Jezus investeerde in zichzelf,
door zijn ouders gestimuleerd en we zagen zijn
Godsvertrouwen groeien. Een Godsgeschenk willen
zijn, vraagt erom dat je je grenzen kunt verleggen en
echte ouders kunnen dat. Jozef peinsde en ik begreep
hem. Er is veel misgegaan in de geschiedenis van God
met de mensen, veel misgegaan in het tussenmenselijk
verkeer. Ieder jaar hopen we dat Kerstmis vrede brengt,
licht overal waar het donker is, licht voor al die mensen
die geslagen zijn, verwond, aangetast als ze zijn in hun
waardigheid als mens, gebruikt of misbruikt door een
wolf in schaapskleren. Ook dit jaar hopen wij weer, dat
Jezus in ons tot leven komt. Willen we dat werkelijk of
zijn we er nog niet klaar voor? Jezus geeft ons voldoende oefenstof om Hem te kunnen ontmoeten. Oefening
één: leef niet langs elkaar heen, maar probeer met
elkaar in gesprek te geraken. Dat werkt beter dan spelen met je mobieltje of iPad. Oefening twee: haal het
beste in elkaar naar boven. Oefening drie: geniet van
alles wat iemand anders beter kan dan jij. Dan doe je
een wonderlijke ontdekking: Hoe minder jezelf kunt door
ouderdom, ziekte of een blijvende handicap, hoe meer
er valt te genieten. Dan kunnen anderen ineens veel
meer dan jezelf kunt. Hoeveel er dan te genieten valt
ervaren we met Kerstmis: kinderen nodigen hun ouders
uit om te komen eten, er is een kerst-in voor wie zich
eenzaam voelt, er worden voedselpakketten uitgereikt.
Dat roept om een vervolg. Eigenlijk zou het iedere dag
kerstmis moeten zijn. Kerstmis vieren... als we in onze

geen sprookje
Pastoor, hoorde ik Jozef fluisteren, het kerstverhaal is
geen sprookje, maar geeft duidelijk aan dat een Godsgeschenk alleen dan een wonder van liefde kan zijn, als
je Jezus echt wilt ontmoeten in je leven. Raakt dit beeld
jou werkelijk of is het puur nieuwsgierigheid, die je hier
brengt? Dat is een goede vraag, die ik dezer dagen met
u wil delen. Dat kind op het fresco verschilt in niets met
al die kinderen, die ik in de loop der jaren gedoopt heb.
Al die kinderen zijn bij hun geboorte ervaren als een
Godsgeschenk, een wonder van liefde. Door de doop
zetten we die kinderen op het spoor naar God, maar om
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kerk en in onszelf ooit dat licht, die warmte en liefde
moeten inademen, is het nu. Want alleen door liefde
kunnen we de wonden helen, die geslagen zijn, alleen
door liefde kunnen we gevoelens van haat wegnemen,
alleen door liefde kunnen we voor elkaar een Godsgeschenk zijn. En daartoe heeft God ons zijn enige Zoon
geschonken, uit liefde.
Zalig Kerstfeest !
Pastoor van Roosmalen

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie op Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen
10:00 - 12:00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand
aanwezig. 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
Hooge Mierde
=
Arda van Gisbergen
Hulsel
=
Elly Tijssen
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.
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 (niet op donderdag).
Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je
je kindje wilt laten dopen. In de parochie wordt er nog
steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op
2e en 4e Zondag van de maand in Reusel en op de 3e
Zondag van de maand in Hooge Mierde, Lage
Mierde en Hulsel. U krijgt 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 bellen met de pastoor (tel.: 641360)
voor een afspraak. Met Kerstmis zal er in Reusel op 19
december om 19.00 uur een Boete- en Eucharistieviering zijn, waarbij nà de viering de mogelijkheid wordt
geboden voor 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 19.00 (HM-LMHulsel) of om 20.00 uur in Reusel van maandag tot en
met 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.

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur
Bisschop Mgr. Hurkmans heeft ons bij brief van 25
november 2013 het Decreet doen toekomen van de
oprichting van de nieuwe parochie Sint Clemens.
Parochie Sint Clemens met de 4 kerkgemeenschappen
van Hulsel, Lage Mierde, Hooge Mierde en Reusel.
Nieuwe bestuur van de parochie Sint Clemens
per 1 jan. 2014
Voorzitter:
Pastoor van Roosmalen
Secretaris:
Jack Wouters
Penningmeester: Christ van Eijk
Bestuurslid gebouwen en begraafplaatsen:
Walter van den Borne
Gust Lavrijsen
Motivatie logo Parochie Sint Clemens:
Als in de tijd van de handschriften een nieuw hoofdstuk
werd geschreven, werd de eerste letter zorgvuldig gekozen en helemaal versierd met afbeeldingen van de persoon, stad of het verhaal waar het nieuwe hoofdstuk
over vertelde. Wij beginnen als nieuwe parochie vanuit
de 4 bestaande parochies aan een nieuw hoofdstuk: een
nieuwe parochie. De nieuwe naam van de nieuwe
parochie is R.K. Parochie Sint Clemens. We gaan uit
van de hoofdletter “C”. Tevens willen we een eenvoudig,
modern logo met enkel figuratieve kracht. Als kleur hebben we gekozen voor donker blauw, de kleur van de
hemel en staat symbool voor zuiverheid, reinheid, trouw
en hoop. De 4 sterren vertegenwoordigen de 4 kerkdorpen. De “C” staat ook voor contact, om via de opening
van de letter “C” als het ware naar de toekomst toe
samen te groeien naar de nieuwe Parochie. Hopelijk
gaat er door zijn eenvoud, toch een zekere kracht uit
gericht op onze toekomst.

1e H.Communie 2014 en H.Vormsel 2014
De 1e H.Communie voor het komende jaar is
in Reusel op zondag 18 mei 2014 om 11.00 uur voor
de Leilinde
zondag 25 mei 2014 om 11.00 uur voor de Klimop en
de Mariaschool.
De 1e H.Communie voor Lage Mierde en Hooge Mierde
moet nog worden afgesproken.
Volgt zo spoedig mogelijk.
Het H.Vormsel wordt in Reusel toegediend op vrijdagavond 4 april om 19.00 uur door onze Bisschop
Mgr.Hurkmans.

Pastoraatsgroep: 4 personen
(uit elke kerkgemeenschap)
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)
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Kerkhoven van de vier kerkgemeenschappen
Zoals u ongetwijfeld weet blijven de vier kerkhoven
gewoon open en kunnen ook nieuwe begravingen en bijzettingen plaatsvinden. Er zal wel in de loop van 2014
een nieuw kerkhofreglement komen aangepast aan de
situaties op de 4 kerkhoven.

van dit kabinet treft de gezinnen in onze regio, die het
financieel al moeilijk hebben hard. Dit heeft tot resultaat
dat momenteel wekelijks ca. 80 gezinnen (215 monden)
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 termijn het aantal gezinnen dat om hulp komt vragen nog verder zal toenemen.
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwillig(st)ers.
Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers krijgen geen
enkele vergoeding voor het vele werk dat ze verrichten.
Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen
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 hebben voor eten, drinken, kleding en
vervoer. De voedselbank Bladel e.o. probeert via winkelactie en benaderen van locale supermarkten, producenten, campings voldoende 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. Met de Kerstdagen in de Kerk
van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel een EXTRA
COLLECTE voor de Voedselbank Bladel e.o.. Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan !!!!!

TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTVERLENING
2014:
Zie afzonderlijke bijlage.
Gebruik van de kerktelefoon op Mariahof
Op 1 januari 2014 vervalt de frequentie van de KPN en
hebben wij als parochie een andere oplossing i.s.m.
RSZK-Mariahof. Binnenkort zal deze aanpassing worden gedaan en kunt u voortaan de H.Mis vanuit de Kerk
en/of Mariahof ontvangen op uw TV toestel. U ontvangt
hierover nog nader bericht. De kosten voor het doorgeven van dit signaal is individueel per kamer en bedraagt
€ 25,00 per jaar. U kunt zich hiervoor aanmelden nà
ontvangst van nadere info bij de parochie. Wanneer u
jaarlijks de minimum kerkbijdrage van € 72,00 betaalt,
dan is het ontvangen van de kerktelefoon gratis.
Bisschoppelijke Adventsactie - Extra collecte
weekend van 14 - 15 december 2013 in Reusel
***************************************************************
Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke
gemeenschap uiting aan haar solidariteit met de derde
wereld. We helpen mannen en vrouwen, die in
Nederland vrijwillig zich inspannen en samenwerken
met de Kerk ter plaatse. We zijn als katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen, die het Evangelie
handen en voeten geven. We noemen hen missionaire
ondernemers en roepen u op hun goede werk te steunen. Onze Nederlandse katholieke
kerk is altijd sterk geweest in de
missie. Dat zijn we nog steeds! We
willen graag mensen helpen in de
derde wereld, maar we willen nog
liever, dat zij leren om zichzelf te
helpen. We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat
we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het
Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord
gedaan moet worden: door mensen die geven om
elkaar. Hier en daar! We hopen dat u dit aanspreekt.
Ontwikkelingswerk via de Kerk werkt. Wilt u deze actie
steunen: u kunt geven via de extra parochiecollecte of
op rekeningnummer 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie
Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl. Wij
bevelen als Parochie O.L.Vr.Tenhemelopneming deze
extra collecte bijzonder bij u aan!

Herdertjesviering voor alle kinderen, ouders, grootouders
op 24 december om 17.30 uur in Reusel
***************************************************************
De herdertjesviering dit jaar in onze kerk wordt weer
opgeluisterd door het Koor van onze Communicanten
2014 o.l.v. onze dirigent Jacques Lemmens. Ook zal er
een kerstspel te zien zijn voor de allerkleinsten.
Kindje Wiegen op 25 december om 14:00 uur
in Reusel
***************************************************************
Voor alle kinderen tot en met de Basisschool. Om 14:00
uur worden alle kinderen met hun ouders, grootouders,
broertjes en zusjes verwacht bij het Kindje Wiegen. Bij
de kerststal zullen de Kerstliedjes worden gezongen,
wordt er voorgelezen uit de Bijbel en op het einde de
Kinderzegen. Daarnaast zeker de moeite waard de
bezichtiging van de Kerststal met ook het knikengeltje.
Openstelling van de kerk met de Kerstdagen voor
bezichtiging van de Kerststal in Reusel
***************************************************************
Dit jaar alléén:
1e Kerstdag 25 december van 13:00-16:00 uur en
2e Kerstdag 26 december van 13:00-16:00 uur is de
kerk opengesteld voor bezichtiging van de Kerststal.

Extra Collecte voor de Voedselbank
Bladel - Reusel-de Mierden - Eersel - Bergeijk
Kerstmis 2013 ( Kerstavond en 1e Kerstdag )
***************************************************************
Er is steeds meer verborgen armoede in de Kempen en
de huidige financiële crisis en de komende bezuinigen
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Kerkbalans 2014 in Reusel
***************************************************************
Onder het motto 'Wat
is de kerk u waard'
houden we in 2014 de
actie Kerkbalans.
Waarom 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 bij geboorte en
huwelijk en, behalve de hierbij behorende bijzondere
vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het
jaar. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het onderhoud
van het kerkgebouw, het kerkhof en de pastorie.
Karakteristiek, zo mogen we onze parochiekerk wel noemen. Vele generaties gelovigen - uit Reusel en omstreken - hebben hier hun bijzondere momenten zoals doop,
communie, huwelijk en uitvaart gevierd. Vanaf 1895
heeft onze parochiekerk aan de Wilhelminalaan /
Kerkstraat / Kerkplein het straatbeeld bepaald. Dit beeld
zal, als het aan ons ligt, ook de komende jaren onveranderd blijven. Toch is dit niet helemaal vanzelfsprekend.
De kerk krijgt geen subsidie en is dus geheel afhankelijk
van de bijdragen van de parochianen. Daarom zijn wij u
dankbaar voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. Ook dit
jaar rekenen wij op uw bijdrage. Steun ons alstublieft
met een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2014. Deze
maand ontvangt u allen een enveloppe in de brievenbus
met informatie over Kerkbalans 2014. Met ook een antwoordformulier, waarop verschillende mogelijkheden
worden aangegeven. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de parochie
voor de parochiegemeenschap voort te zetten en ons
kerkgebouw in stand te houden. Met een minimumbijdrage van € 6,00 per maand helpt u mee ons werk
voort te zetten. Uiteraard is elk bedrag en zeker een
hoger bedrag van harte welkom! Met minimaal € 6,00
per maand gedurende de afgelopen 3 jaar hebt u een
korting tot dit bedrag op de kosten van Uitvaartmis,
Huwelijkmis of Jubileummis. Maar ook de vrijstelling van
betaling van de viering van het H. Doopsel, voorbereiding 1e H. Communie en H.Vormsel. Voor 2012 en 2013
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 machtiging, welke in de
enveloppe is toegevoegd. Dat bespaart ons veel werk
en het is ook voor u gemakkelijk. Een doorlopende
machtiging, welke u altijd kunt wijzigen. Wanneer u de
machtiging van 2013 wilt handhaven dan behoeft u niets
in te sturen. Wij hopen wederom op uw bijdrage!

Stortingen graag op rekening NL96RABO143.4019.63
ten name van het Parochiebestuur, met vermelding
‘kerkbijdrage 2013’.
Kerkbijdrage voor
Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel
In januari 2014 zal er nog geen deelname worden
gestart Aktie Kerkbalans in deze drie kerkgemeenschappen. Wel blijft de dringende vraag om zelf over te gaan
tot overmaking van uw kerkbijdrage tot € 60,00 per
woonadres, zodat u ook in aanmerking komt voor de
kortingsregeling zoals gemeld bij de Tarieven 2014. U
kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer van uw
eigen kerkgemeenschap, namelijk:
Hooge Mierde: NL36RABO0122801504
Lage Mierde: NL04RABO0126603995
Hulsel:
NL20RABO0126603707
NL20INGB0001083150
Pro Ecclesia et Pontifice voor mevr. Wies Boll
Een pauselijke
onderscheiding voor
50 jaar dienstbaarheid aan
de kerkgemeenschap /
aan onze Kerk:
1964 - 1969 Pastoorshulp
bij Pastoor Völker in Tilburg
1969 - 1989 Pastoorshulp
bij Pastoor Schakenraad in
Reusel
1989 - 2002 Huishoudelijke
hulp en later mantelzorgster voor Pastoor
Schakenraad in Reusel
2002 - heden Kosteres in
Verzorgingshuis Mariahof
in Reusel
En zeer zeker vermeldenswaardig haar altijd dienstbare
houding naar de parochiegemeenschap van Reusel.
Deze onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is haar
uitgereikt door Pastoor van Roosmalen op zondag 10
november 2013 tijdens de H.Mis van 09:30 uur.
Kerstconcert in de kerk van
Reusel
Op zondag 22 december 2013 om
14:30 uur verzorgt het Reusels
Gemengd Koor samen met het
Gemengd Koor St.Cecilia uit
BerkelEnschot onder leiding van Wim van Zantvoort een
kerstconcert in de Reuselse Kerk. De Missa in tempore
belli (paukenmesse) van Franz Joseph Hayden wordt dit
jaar ten gehore gebracht. Deze koren worden begeleid
door orkest en orgel. Dit concert is weer vrij toegankelijk.
Een gift wordt altijd wel op prijs gesteld.

Kerkbijdrage 2013 in Reusel
Het einde van het jaar 2013 nadert. Vandaar dat we
iedereen die zijn kerkbijdrage voor
dit jaar nog niet of niet volledig
heeft voldaan, vriendelijk willen
verzoeken dit alsnog te doen.
Wellicht ook een moment om eens
te kijken of uw bijdrage voldoet
aan het normbedrag: (€ 72,- in
2013). Helpt u ons verder te gaan?
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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.
Drie jubilarissen bij het Caeciliafeest R.K. Gemengd
Kerkkoor O.L.Vr.Tenhemelopneming Reusel
Het is naar goed
gebruik van het
Kerkkoor om in
november,
omstreeks de
naamdag van de
H. Caecilia,
patrones van de
kerkzangers en
organisten, een
feestavond te
organiseren, waarbij
jubilarissen
gehuldigd worden.
Dit jaar vond dit
plaats op vrijdag
29 november 2013.
Er waren 3
jubilarissen, die in
de bloemetjes gezet
mochten worden. In de loop van de dag heeft een delegatie van het bestuur al een bezoek gebracht aan Toos
van Limpt-Mollen, die sinds enige tijd verblijft in de
Floriaan te Bladel. Zij is 121⁄2 jaar lid van het koor, maar
helaas niet meer in staat actief deel te nemen. De eerste jubilaris die vervolgens werd gehuldigd was Nel
Lauwers-van Limpt. Vanwege haar 121⁄2 jaar lidmaatschap van het kerkkoor kreeg zij de bronzen medaille
van St. Gregorius opgespeld en ontving zij de daarbij
behorende oorkonde en draagspeld. Daarna was het
Cor Fleerakkers-Smolders, 40 jaar lid van het kerkkoor,
tevens lid van het bestuur en de repertoirecommissie.
Zij kreeg de gouden medaille van St. Gregorius opgespeld, uiteraard gevolgd door overhandiging van de bijbehorende oorkonde en draagspeld.

Lourdesreis met het Bisdom in 2014
Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 (26 april
t/m 3 mei) op bedevaart naar Lourdes met alle parochianen van onze Bisdom.
Door met elkaar te pelgrimeren willen we de nieuwe
parochies de kans geven een stevig fundament te geven
om mensen van de verschillende oude parochies echt
bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof
en versterken we onze onderlinge banden. We mogen
met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan
naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan kunnen we gezamenlijk een geloofservaring
opdoen.
Daarom is onze vurige hoop dat wij met jong en oud,
met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bedevaart
mogen gaan. De kosten van de bedevaart met reis en
verblijf zijn bekend bij onderstaande contactpersonen.
Reizen mogelijk per vliegtuig, TGV, bus of vnb-lance
bus(zorg).
Kinderen en jongeren (tot 25 jr.) krijgen forse kortingen!
Voor meer informatie:
Nellie Vosters-Coolen,
Lensheuvel 52 b, 5541 BD Reusel tel.: 0497-642221
José Hermans-Wenting, Draaiboom 43, Lage Mierde
tel.: 013-5092446.
Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders
die in de afgelopen tijd hun kindje
lieten dopen.
Wij wensen hen een gelukkige en
gelovige toekomst toe.
08-12 Cas z.v. Ruud Fabrie en Linda Huijbregts
08-12 Mare d.v.Toon Huijbregts en Maartje Verwimp
08-12 Tim z.v. Erik Vinken en Suzan VinkenJansen

Colofoon
Mededelingen blad Parochie Sint Clemens
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel
en Reusel
Contact:
Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
Tel.:
(0497) 64 13 60
E-mail:
info@SintClemens.eu
Bank:
NL96RABO0143401963
Internet:
www.SintClemens.eu

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons
medeleven uit naar de
nabestaanden van:
19-11 Harrie Heesters
25-11 Diny v.Leeuwen-Rotteveel

88 jaar
82 jaar

Nieuwe kopij inleveren vóór 6 januari 2014 op de pastorie of via e-mail: info@SintClemens.eu

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