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KERSTMIS 2015:
VAN HET DUISTER NAAR HET LICHT
Ze moeten een zucht van verlichting hebben
geslaakt, Maria en Jozef, toen ze in de verte de
rook uit de schoorsteen van de herberg zagen
komen. "We zijn er bijna". De kilometers lange
tocht van Nazareth naar Bethlehem had het
uiterste van hen gevergd. Het was geen pretje
geweest. In die tocht zou je moeiteloos je eigen
weg door het leven kunnen herkennen. Het gaan
van het duister naar het licht. Op hun weg naar
Bethlehem hadden ze veel mensen ontmoet die in
diepe duisternis leefden. Ze kwamen door Syrië,
een land dat compleet in puin geschoten was en
waar hun de kogels om de oren vlogen. Ze zagen
hoe miljoenen mensen hun land ontvluchtten op
zoek naar een veilig heenkomen. Jozef en Maria
wisten toen nog niet dat ook zij even later ook zelf
op de vlucht moesten voor iemand, die zich
koning noemde. Herodus was zijn naam. Hij wilde
Jezus doden, puur uit jaloezie. In Syrië leven veel
mensen, die zich gedragen alsof zij, net als
Herodus, zich heerser voelen over leven of dood.
Twee moslimgroepen bevechten elkaar en samen
bevechten zij de christenen. Hoe vieren zij dit jaar
kerstmis? Gloort er ook voor hen licht aan de
horizon? Die tocht van Jozef en Maria leidde hen
ook via de Turnhoutseweg naar de
Wilhelminalaan en ook op die weg ontmoetten ze
mensen in wier leven het licht is uitgegaan, gebukt
als ze gaan onder, wat hen is overkomen.
Werkeloosheid, armoede, ziekte, een dierbare viel
weg ... het zorgde
orgde voor leegte in veel harten. En
verdriet stop je weg, dat deel je liever niet met
iedereen met als gevolg: je voelt je eenzaam,
koud en leeg van binnen. Je hunkert naar de
warmte van echt menselijke ontmoetingen,
ontmoetingen met mensen die aanvoelen dat er
een wereld van verschil ligt tussen iets "erg
vinden" of dat van binnenuit voelen.
nestwarmte
Maria en Jozef zijn twee mensen die voelen, wat
jij voelt. Ze hebben ontberingen geleden
onderweg en toen ze aanklopten bij een herberg
was de deur gesloten.
ten. "Vol" , stond er op het
bordje. In de herberg was alleen maar plaats voor
gesettelde mensen, die -om
om warm te wordenworden het
haardvuur nodig hebben. Maria en Jozef zochten
hun toevlucht in een stal, waar een os en een ezel
hen warm bliezen, terwijl ze hun kind bedekten

met stro. Over nestwarmte gesproken.
Nestwarmte ... als we daar nou eens een
werkwoord van gaan maken. We gaan elkaar in
het dagelijks leven nestwarmte geven. Wat heb je
daar voor nodig? Om te beginnen: een warm hart,
dat liefde uitstraalt, een mond waarmee je mensen
moed inspreekt, een hand die op iemands
schouder legt, oren waarmee je kunt luisteren, en
voeten waarmee je afstanden kunt overbruggen.
Gek eigenlijk, met diezelfde ingrediënten kunnen
we ook mensen van ons verwijderen. Dan sta
staat
ook voor de deur van ons hart het bordje "vol",
gesloten voor jou. Je komt er bij mij niet in. En je
gebruikt je mond om je gevoel kracht bij te zetten
en je handen om de deur in het slot te gooien.
Jammer, we hebben weer iemand in de kou laten
staan. Waar
aar het in ons eigen gezin, onze eigen
familie, ons eigen dorp gaat over kleinschalige
afwijzingen, in het grote wereldgebeuren is dat
een strijd geworden op leven en dood.
laag deurtje

Jozef en Maria vonden onderdak in een
schaapsstal, ver van de plaat
plaats, waar zich het
leven afspeelt. Om die stal binnen te komen moet
je door een laag deurtje. Je moet als het ware
voor God door je knieën gaan om Jezus te kunnen
zien en te ontmoeten, warm gehouden door een
os en een ezel. Het is donker in de stal, maar je
ziet de glinstering in de ogen van Jezus, alsof Hij
ons licht brengt in de duisternis van ons bestaan.
Het was geen pose als we er zijn levensloop op
naslaan zoals die in een notendop wordt
weergegeven in het kerstverhaal. De herders
waren er als eersten. Zij hadden oog voor dat
licht. Ze hadden ook niets te verliezen. En wie
zien we nog meer: armen, kreupelen, lammen en
blinden, zondaars en tollenaars, allemaal mensen,

Parochie Sintt Clemens
die leefden aan de rand van de samenleving. Ze
hadden geen uitzicht op geluk. Er was niemand
die hen licht aanreikte ... tot ze die twinkeling
zagen in de ogen van dat kind .. Ze hadden
nestwarmte geproefd in de stal en die wilden ze
delen met elkaar. Het veranderde hun leven.
op bezoek
Gaat u ook mee op bezoek? Je moet je klein
maken, je moet je laten raken door de twinkeling
in de ogen van dat kind. Dan moet je wel even dat
bordje "gesloten" voor de deur van je hart
weghalen. Pas dan kan er een ontmoeting
ontmoet
plaats
vinden van hart tot hart. Pas dan sta je open voor
de hoop, die dit kind ons komt brengen, en niet
alleen aan ons, maar aan allen die nu nog in het
duister wonen: " liefde is sterker dan haat en nooit
zal de dood het laatste woord hebben, maar het
h
leven." Als we die woorden serieus nemen moeten
we ook van Kerstmis een werkwoord maken. Van
het duister naar het licht ... dat licht zijn wij als we
mensen om ons heen laten voelen wat
nestwarmte is. Als we met elkaar één groot gezin
vormen, waar iedereen
een welkom is, waar iedereen
zo maar kan aanschuiven, waar volop plaats is in
de herberg, een wereld waarin recht gedaan wordt
aan de waardigheid van ieder mensenleven.
We hebben nog een lange weg te gaan, maar af
en toe staan we even stil ... dan ademen we de
serene rust en warmte in die kerstmis ons ieder
jaar brengt en die velen doet verzuchten: was het
iedere dag maar kerstmis voor ons. Dan krijgen
we een kerstpakket, een onderdak, dan zijn we
gast aan tafel, dan zwijgen de wapens voor even
... dan proeven
even we het leven zoals God dat heeft
bedoeld.
Proef er van en rust niet voordat iedereen voelt
hoe fijn het is als je nestwarmte voelt.
Zalig Kerstfeest !!!
Pastoor van Roosmalen
Info en mededelingen pastoor-parochiebestuur
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 enveenve
loppe met begeleidend briefje en € 11,00 per
H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1.
Voor Lage Mierde, Hooge Mierde
ierde en Hulsel blijven
voor het opgeven van de misintenties de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage
Mierde  Hetty Vrijsen-Hagreis, Klooster-straat
Klooster

47; Hooge Mierde  Zus van Gompel
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
doopt vanaf 13:00 uur. En dat is op
2e en 4e Zondag van de maand
maand. U krijgt de
informatie toegezonden over de voorbereidings
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.:
l.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof,
Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland,
ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
6. Voor het Sacrament van Boete
Boete- en
Verzoening (Biecht) kunt u altijd de pastoor
bellen (tel.: 641360) voor een afspr
afspraak. Vóór
Kerstmis op maandag 21 december om 19:00
uur is er in de kerk een Boete
Boete- en Eucharistievering. Nà deze viering is er de mogelijkheid 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 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.
Luister via internet, DAB+ of Radio Maria app.
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl

Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Parochie Sintt Clemens
Jaar van Barmhartigheid
Het bijzondere Jubeljaar dat paus Franciscus
heeft uitgeroepen: het jaar 2016 zal het Jaar van
de Barmhartigheid zijn. Dit heeft de paus bekend
gemaakt door middel van de bul ‘Misericordiae
vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’. Het
aangekondigde Heilig Jaar begint op 8 december
2015, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en sluit af op 20 november 2016,
het hoogfeest van Christus Koning. De bisschopbisschop
pen van
n onze Nederlandse kerkprovincie hebben
het voornemen om zowel op kerkprovinciaal
niveau als in het eigen bisdom activiteiten te
organiseren voor het Jaar van Barmhartigheid. Op
uitnodiging van het bestuur van De Stille Omgang,
de jaarlijkse herdenking van het mirakel van
Amsterdam, zullen vele bisschoppen 12 maart
2016 bij de speciale jubileumherdenking in het
teken van het Jaar van Barmhartigheid aanwezig
zijn. Kardinaal Eijk is in de Eucharistieviering bij
deze gelegenheid de hoofdcelebrant. In Rome
heeftt Paus Franciscus op 8 december de heilige
deur van de Sint Pieter geopend. Behalve in de
Sint Pieter zijn er heilige deuren in de basilieken
Sint Jan van Lateranen, H.Maria Maggiore en Sint
Paulus buiten de Muren. Ook deze worden
geopend en wel op de derde
e zondag van de
Advent, 13 december 2015. De paus vraagt
bisschoppen om op deze dag een ‘deur van
genade’ te openen in een kathedraal of andere
belangrijke kerk of bedevaartplaats in hun bisdom.
Ook hier willen de Nederlandse bisschoppen
gehoor aan geven. Verder heeft paus Franciscus
alle bisschoppen gevraagd om in de Vastentijd
van 2016 met de gebedsactie ’24 uur voor de
Heer’ in het bijzonder aandacht te geven aan het
sacrament van boete en verzoening. In elk bisdom
zal hier invulling aan worden gegeven. Deze
gebedsactie wordt gehouden op vrijdag en
zaterdag in de derde week van de
Veertigdagentijd. Daarnaast zijn ook de
jongerenwerkers in de bisdommen in
samenwerking met de landelijke organisatie Jong
Katholiek volop bezig met het thema
Barmhartigheid in de aanloop naar de Wereld
Jongerendagen van 2016 in Krakau.
De bul
De bul van paus Franciscus is een spiritueel
document, waarin de paus verschillende
Bijbelteksten aanreikt, die spreken over de
barmhartigheid van God en de barmhartige liefde
van Christus.
s. De paus verwijst naar de parabels,
die gaan over barmhartigheid: het verloren
schaap, de verloren munt en de verloren zoon
(Lucas 15, 1-32).
32). In deze parabels vinden we de

kern van het evangelie en ons geloof, schrijft de
paus, omdat ze barmhartigheid la
laten zien als een
kracht die alles overwint, het hart vervult van
vreugde en die verzoening brengt door vergeving.
Paus Franciscus hoopt dat iedere christen zich
bezint op de geestelijke en lichamelijke werken
van barmhartigheid. Hij wijst er in zijn tekst op dat
de Heer ons oordeelt naar de mate, waarin wij
hongerigen gevoed hebben, dorstigen te drinken
hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de
vreemdeling welkom geheten hebben, zieken
genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben
en de doden begraven heb
hebben.
Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing,
België
N.B.C. Pro Maria afdeling
bisdom Den Bosch heeft
een vierdaagse bedevaart
met extra zorg naar het
Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met
begeleiding van een
priester. Er is goede
medische begeleiding
aanwezig. Aan deze
bedevaart kunnen
ouderen, zieken,
gehandicapten, en
gezonde pelgrims deelnemen. De bedevaart van
28 t/m 31 mei 2016 heeft de opstap
opstap-plaatsen
Schaijk, Helmond, en Eersel. Reissom vanaf
€ 275,- p.p. Beauraing is een bedevaart-plaatsje
aan de rand van de Belgische Ardennen. In een
meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 novem
november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de
moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost.
Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar.
Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw R.
Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497
0497682296, Website http://nbcpromaria.weebly.com/
of http://home.kpn.nl/m.de.wit
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ Opgave tot zes
weken voor de bedevaart.

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.

Parochie Sintt Clemens
Extra collecte weekend 12-13
13 december 2015
voor de Bisschoppelijke Adventsactie
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. Hoe
werkt Adventsactie? De bisschoppen
hoppen nodigen
missionaire ondernemers uit om hun projecten
voor te stellen. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de
mens achter de projecten en organisaties. Als zij
een project adopteren geloven zij in het nut ervan,
zijn zij overtuigd, dat het geld goed besteed
be
is en
vooral dat het project herkend en erkend wordt
door de mensen. Lokaal draagvlak is voor hen
essentieel. Waar nodig helpen zij de missionaire
ondernemers in ons land om hun goede inzet
sterker te maken door ze in contract te brengen
met organisaties,
aties, die over nuttige kennis en
ervaring beschikken. 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
geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk
netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en
vragen om een bewijs van erkenning door de
kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten
goede aan alle mensen, niet alleen katholieken.
Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk: ze staat open voor alle mensen in
nood. Door zo te werken denken we het beste van
twee werelden samen te brengen: de belangeloze
inzet uit idealisme en evangelische ijver geboren
versterken en verrijken met de ervaring en kennis
van een grotere organisatie. Adventsactie kan met
weinig kosten voor zichzelf toe, we bemiddelen
maar voeren niet zelf uit. 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 ook geven
via de extra parochiecollecte of op
rekeningnummer: NL89INGB0653100000
NL89INGB065310
t.n.v.
Adventsactie Den Haag. Meer informatie:
www.adventsactie.nl. Wij bevelen als Parochie
Sint Clemens deze extra collecte bijzonder bij u
aan!

Extra Collecte Voedselbank
Bladel - Reusel-De
e Mierden - Eersel
op Kerstavond en 1e Kerstdag in de kerk
Er is steeds meer verborgen armoede in de
Kempen 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 wekelij
wekelijks ca. 63 gezinnen
(207 mensen, waarvan 109 kinderen onder de 18
jaar)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 bes
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 voed
voedselbank uit van het
besteedbaar inkomen, dat de mensen maandelijks
over houden voor eten, drinken, kleding en
vervoer. De voedselbank Bladel e.o. probeert via
winkelactie en benaderen van lokale
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 onze
parochianen aan!!!!!

Zondag 20 december 2015
Kerstconcert door het Reusels Gemengd Koor in
Cultureel Centrum De Kei. Aanvang 15
15:00 uur. Vrij
entree.

Parochie Sintt Clemens
Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
14-11 Wout van Gompel
19-11
11 Jan van Gompel
23-11
11 Toon van Dongen

81 jaar
73 jaar
90 jaar

Jubilaresse kerkkoor Reusel
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Ceaciliafeest
werd op vrijdag 20 november, door Loes en Cor
van koor Sint Clemens, een bezoek gebracht aan
rustend lid Bets Ansems, die al geruime tijd in “De
Floriaan” in Bladel woont. Bets vierde haar 25jarig lidmaatschap van ons kerkkoor. Zij was lid
sedert 1 juli 1990. Op 28 maart 2014 werd zij,
vanwege gezondheidsreden, rustend lid. Bets was
altijd een actief lid, die bereid was om, naast het
zingen, ook een handje toe te steken daar waar
het nodig was. Met een bloemenhulde werd zij
gefeliciteerd vanwege haar jubileum.

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
E-mail:
info@SintClemens.eu
Bank:
NL96RABO0143401963
Internet:
www.SintClemens.eu
Nieuwe kopij inleveren vóór 28 dec. 2015 op de
pastorie of via e-mail
mail : info@SintClemens.eu

Parochie Sint Clemens
Thema Kerkbalans 2016 ‘Mijn kerk in balans’

In januari gaat de actie Kerkbalans van start.
Het thema is komend jaar: ‘Mijn kerk in balans’.
Alle leden krijgen een brief met het verzoek om
een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen
subsidies en is dus volledig afhankelijk van de
financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van
mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek
van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier
ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal
overmaken. Kijk voor meer informatie op onze
website: http://www.sintclemens.eu/
Dopen
Met het doopsel, het sacrament van het geloof,
zet de christen de eerste stap op zijn weg met
Jezus. Het brengt een persoonlijke band met
Christus tot stand: Hij wil er altijd voor de dopeling
zijn. Meer nog: Hij laat hem of haar delen in het
eeuwig leven.
Dopen betekent opgenomen worden in die
gemeenschap van gelovigen, opgenomen worden
in de Kerk. Als ouders ervoor kiezen om hun kind
te laten opnemen in de Rooms Katholieke Kerk
binnen onze parochie, dan willen wij hen graag de
kans geven om zich te verdiepen in die geloofsgemeenschap: wat ze leert (catechese), waarvoor
ze leeft (diaconie) en hoe ze viert (eucharistie).
Daarom is er een bijeenkomst voorafgaand aan
de doopviering aan de hand van geloofsthema’s
en praktische zaken. Dopen in de Parochie Sint
Clemens kent haar bijdrage volgens de geldende
tarieven. Wanneer ouders deelnemen aan de
minimum kerkbijdrage gedurende de afgelopen 3
jaar dan is men vrijgesteld van deze bijdrage. In
onze parochie is een speciale folder aanwezig met
daarin alle praktische informatie over dopen. Deze
krijgt u toegezonden, wanneer u zich heeft gemeld
voor de doop van uw kind. Voor het maken van
het doopboekje kunt u gebruik maken van het
voorbeeld boekje met diverse keuzes, welke u ook
per email wordt toegezonden als Word-versie.
Overlijden
Als iemand sterft, moeten er op de eerste dag
ineens veel beslissingen genomen worden: over
de wijze van afscheid nemen, bijv. thuis opbaren

of in een rouwcentrum. Begraven of cremeren.
Een uitvaartdienst, een avondwake, een
gedachtenisprentje, advertentie ja of nee en in
welke krant… Het sterven van een dierbare is
vooral een familieaangelegenheid, maar de
Parochie Sint Clemens wil graag die troost en
steun bieden, waar mensen op zo’n moment naar
vragen. Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart
vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk
de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te
betrekken. Dat kan door (zelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen met de pastoor.
Met de pastoor worden dan data en tijden voor de
kerkelijke uitvaart en eventuele avondwake
vastgelegd en kunnen verdere afspraken gemaakt
worden. Een uitvaart in de kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming van de Parochie Sint Clemens is
voorbehouden aan de eigen parochianen. Een
parochiaan is iemand, die binnen de grenzen van
de Parochie Sint Clemens woont, in onze parochie
staat ingeschreven als voorkeurparochiaan en
kerkbijdrage betaalt of als vrijwillig(st)er in onze
parochie actief is. De avondwake is geen kerkelijke uitvaart, maar een voorbereidende viering op
de vooravond. Ze biedt troost en bemoediging. De
viering wordt geleid door vrijwillig(st)ers uit de
parochie. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden
en stellen met hen de viering samen. De avondwake begint in onze parochie om 20:00 uur.
Alle uitvaarten beginnen in de regel om 10:30 uur.
Dit in verband met de beschikbaarheid van ons
kerkkoor en ook de agenda van de pastoor. Indien
er diezelfde dag ook in de middag een uitvaart
dient te zijn dan begint deze om 14:00 uur. Op
zaterdag nà 11:00 uur vindt er géén viering meer
plaats behoudens bijzondere omstandigheden.
In aansluiting op de kerkelijke viering begeleidt de
pastoor de overledene naar de laatste rustplaats
op het kerkhof van de parochie. De collecte tijdens
de uitvaart is voor de pastorale zorg in onze
parochie en daarnaast mag de familie de komende 2 jaar gratis 12 H.Missen laten doen in bovengenoemde kerk. Voor andere donaties kan, nà
overleg, een collectebus achter in de kerk worden
geplaatst. De tarieven voor de uitvaartmis worden
jaarlijks vastgesteld, waarbij een korting mogelijk
is, wanneer men deelneemt aan de minimum
kerkbijdrage en dat in de afgelopen 3 jaar.
Indien er gekozen wordt voor begraven, vindt dat
plaats op het kerkhof van één van de kerkhoven
van de Parochie Sint Clemens.

Parochie Sintt Clemens
Uitvaartdienst in de Parochie Sint Clemens
Omdat er veel kerken gesloten worden of zijn,
vragen mensen van elders ons vaker om de
uitvaart van hun dierbare in de kerk van
O.L.Vr.Tenhemelopneming binnen onze Parochie
Sint Clemens te houden. Ons uitgangspunt is dat
onze kerk openstaat voor allen, die bij ons als
parochiaan ingeschreven staan. Dat zijn zij, die in
onze parochie wonen of hier niet wonen
nen maar te
kennen hebben gegeven bij onze parochie te
willen horen en als teken daarvan hier al enkele

jaren hun kerkbijdrage betalen. Een heel enkele
keer, wanneer er - onzes inziens - zwaarwegende
pastorale overwegingen zijn, kunnen we daarvan
afwijken. Alle bewoners van de Mariahof en
Lindenhof, die vóór hun verhuizing in een ander
dorp parochiaan waren, blijven daar parochiaan,
tenzij ze ons via de kerkbijdrage hebben laten
weten ingeschreven te willen zijn bij onze
parochie.

Parochie Sintt Clemens

Een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig en
vredevol Nieuwjaar!!
Namens het Parochiebestuur
en alle vrijwillig(st)ers.

Openstelling van onze kerk
O.L.Vr. Tenhemelopneming met
Kerstmis:
1e Kerstdag – 2e Kerstdag en
3e Kerstdag (zondag 27 dec.)
van 13:00 uur – 16:00 uur.

