Jaargang 6, nummer 10, december 2018
EEN SPOOR VAN LICHT...
Een van de mooiste feesten in onze cultuur is het
kerstfeest en daaraan voorafgaand de kersttijd. Het
is sterker dan de veranderingen in leefgewoontes
die in de laatste jaren steeds meer toenemen. Meer
nog: het stuwt die veranderingen voort. Dat zie je
aan de kerstmarkten en kerstafdelingen in winkels,
die al half oktober worden ingericht. In het warme
najaar kon je, al dwalend door een winkel, raar
staan te kijken als je al zo vroeg in een kerstafdeling terecht kwam.

zich ontwikkelen tot warmte en aandacht voor
elkaar, tot een dieper besef dat wij in het leven
staan met een doel, met een blijde boodschap.

Wij vierden in 2018 dat honderd jaar geleden de
eerste wereldoorlog ten einde was. Wij zijn in zekere zin al meer dan zeventig jaar bevoorrecht, omdat
geen oorlog meer plaatsvond vlak voor onze deur.
Wij beseffen natuurlijk wel dat met een plotselinge
aanslag alles in één klap kan veranderen. En misschien dragen wij ook allemaal een zekere angst
met ons mee, want de vrees om alles te verliezen is
`Dwalen' is eigenlijk wel een goed woord voor men- misschien groter in tijden van welvaart dan in tijden
sen van onze tijd. Wij worden vaak verrast op onze van soberheid en armoede.
dwaalwegen door het leven. Overal vinden wij zaken die ons verstrooien. Daarvoor hoeven wij niet
veel te ondernemen; wij worden ermee geconfronteerd thuis op tv of zelfs op onze iPhone. Velen van
ons kunnen die geen uur missen. Die kijk- en appcultuur levert een gigantische massa informatie op
en misschien ook communicatie? In elk geval "Wij
Appen". Er is zoveel dat onze aandacht trekt, maar
daar tussendoor willen ook wij kennelijk allemaal
zender zijn: boodschappen uitzenden. Door heel
die wirwar van zenden en ontvangen heen leven wij
ook in een dorp als in een drukke stad. Het stuwt de
mensen voort en zij zijn volledig afhankelijk geworden van al die informatie. Misschien is die voortdurende stuwing wel de reden dat wij verbonden wil- Toch loopt ook nu door dit alles heen een spoor van
len zijn met anderen via iets, ook al is het maar via licht. Iedereen van ons kan het uitzenden. Als een
een iPhone. De laatste dertig jaar is in onze cultuur ster, die zeer ver zichtbaar is. Wij weten misschien
het Kerstmis vieren ook in deze stroom meegenoniet altijd de hele boodschap, maar wel dat het een
men. Elk jaar lijkt dit vieren verder weg te drijven
wederzijds signaal is om goed te zijn voor elkaar en
van de geboorte van het Kind in Bethlehem.
een oproep tot duurzame vrede, ook al is die heel
schraal geworden in onze tijd. Zalig kerstfeest.
Laten wij hopen dat wij nog echt kunnen genieten
Pastoor Leendert Spijkers
van het samenzijn met Kerstmis. Waar mensen
attent met elkaar omgaan in hun leefverbanden, zal Belangrijke mededeling
dat altijd waardevol zijn. Toch mag je misschien ook Mgr. De korte heeft onze kapelaan tijdelijk uit het
de vraag stellen: "Wat vieren wij eigenlijk?" Al aan actieve pastoraat gehaald om hem zo de mogelijkhet begin van onze jaartelling werd een Kind gebo- heid te geven, om zowel lichamelijk als geestelijk
ren in een stal. Toen al was er geen huis of herberg wat aan te sterken, zodat hij zich weer met frisse
voor dit Kind. Toch is er toen een licht opgegaan in moed kan toewijden aan de hem zo geliefde paroonze wereld. Dat licht is nooit meer gedoofd. Dat
chie. Hierdoor komen tijdelijk alle missen in Marialicht heeft al die eeuwen door dwalende mensen de hof en D’n Aachterûm, maar ook de doordeweekse
weg gewezen naar vrede en geluk. In onze kerkdor- missen en de zaterdagdienst te vervallen. Het Bispen doen wij een poging om aan dit licht aandacht dom gaat priesters reserveren voor de missen op
te schenken, niet alleen in de kerken tijdens de vie- de zondagen en de kerkelijke feestdagen. Ook het
ringen, maar ook met kersttochten en een wensbelangrijkste pastoraat in onze parochie zal gewoon
boom. En wat nog belangrijker is: ieder van ons kan doorgang vinden. Zie voor de diensten het overzicht
zender en ontvanger worden van dit licht. Het kan
op de laatste pagina van deze INFO.

Parochie Sint Clemens
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 het secretariaat
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 t/m vrijdag tussen 10:00 - 12:00
uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend
briefje en € 12,00 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.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving
kunt u een afspraak maken met het secretariaat.
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 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
het secretariaat. Zij regelen een priester, kapelaan
of diaken die bereid is 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 het secretariaat 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
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 Begraafplaatsen

Tel. Contact met onze parochie
Op alle werkdagen tussen 10:00 uur en
12:30 uur belt U naar (0497) 64 13 60
Buiten deze tijden belt U enkel voor ziekenzalving
of sterfgeval naar het NOOD nummer van de
parochie op 06 46 15 45 20

Openstelling kerk met Kerstmis
1e Kerstdag en 2e Kerstdag van 13.00 – 16.00 uur
Bezichtiging van de kerststal en de fraaie kerk

 ATTENTIE Aktie Kerkbalans 2019 
ALLE informatie aangaande KERKBALANS staat
in deze INFO op de pagina’s 4 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.

Inzegening tuinkapel
Sinds enige
weken heeft
onze parochie
er weer een
Mariakapelletje bij. En wel
een bijzonder
exemplaar:
een tuinkapel.
Een van onze
parochianen
en vrijwilliger
binnen onze
parochie,
Frans
Hendrickx,
heeft in zijn
tuin in ReuselNoord zelf een kapel gebouwd en hierin een
Mariabeeld geplaatst. Aan kapelaan Steijaert is
gevraagd om dit kapelletje te zegenen. Dit vond
plaats op zondag 16 september onder een prachtige zon in het bijzijn van een 30-tal familieleden
en vrienden van Frans. De parochie is blij met dit
initiatief. Onze hectische tijd heeft behoefte aan
plaatsen van bezinning en gebed. Plaatsen van
rust in het leven van mensen: ook thuis! De tuinkapel van Frans bevindt zich in de voortuin en is
toegankelijk voor iedereen.

Parochie Sint Clemens
Ceciliafeest kerkoor Sint Clemens
Op 23 november vierde het kerkkoor Sint Clemens haar jaarlijks Cecilafeest. Koorleden en partners werden ontvangen met koffie /thee en na een
kort woordje van Jan, die samen met Henny en
Theo de organisatie op zich nam, werden we uitgenodigd voor een heerlijk buffet. Even na het
toetje werden de aanwezigen ludiek uitgenodigd in
groepen voor de quiz. In de pauze konden we
speciale aandacht schenken aan de 3 jubilarissen.

Evenals deze avond heerst er een goede sfeer
binnen het koor, de lat ligt hoog qua niveau, maar
tevens ook qua gezelligheid. Dit jaar hebben we 3
jubilarissen: allereerst: Nelly Lavrijsen – van Gisbergen. Nelly was al geruime tijd lid van het Reusels Gemengd Koor, maar 12,5 jaar geleden ook
lid geworden van ons koor. Een welverdiend eremedaille in brons met een bijbehorende Gregoriusspeld. We hopen nog vele jaren van je inzet en
mooie zang te genieten. Vervolgens: Bets Vinken
– van Beek, maar liefst 40 jaar trouw koorlid. Aanvankelijk in het Hulsels kerkkoor als sopraan,
maar na een stemtest in het Reuselse werd je
plots ingedeeld bij de Alten. En wonderwel ging je
dat goed af. Zelfs zo goed, dat je een steunpilaar
bent voor de alten. Bets je bent een echte bouwsteen, wellicht een hoeksteen geworden. Als blijk
van waardering voor al die vele jaren de gouden
Gregorius onderscheiding en natuurlijk ook een
bijbehorende Gregoriusspeld in goud. Heel veel
jaren was je tevens veantwoordelijk voor de
financiën in Hulsel. We hopen, en de alten met
ons, nog vele jaren van je zang en inzet te genieten. En last but not least: Lies Verspaandonk –
van Hoppe, ook 40 jaar koorlid. Je maakte vanwege je verhuizing naar Hooge Mierd even een uitstap naar dat betreffende koor. Na het sluiten van
de kerk al daar, kwam je weer terug bij het kerkkoor in Reusel. Kijken we bij Nelly en Bets tevens
vooruit, naar de toekomst. Bij jou kijken we
vandaag met nadruk terug op die mooie 40 jaren,
waarin je met toewijding en inzet als koorlid actief

bent geweest. Het mag gezegd 40 jaar is zowat
een mensenleven, want je bent pas op latere
leeftijd lid van een kerkkoor. Lies geniet vooral
van dit moment en denk dan nog eens terug aan
al die 40 mooie jaren. Ook voor jou als blijk van
waardering voor al die vele jaren de gouden
Gregorius onderscheiding met ook een bijbehorende Gregoriusspeld in goud. Voor ieder van
jullie was er een oorkonde en natuurlijk een mooie
bos bloemen. Jubilarissen en koor: Van Harte
Gefeliciteerd! Daarna genoten we van de
volgende quiz ronde. Voor de eerste drie winnende groepen was er een leuke attentie. Iedereen
ging met een voldaan gevoel naar huis.
Extra collecte weekend 15 en 16 dec. ‘18
voor de bisschoppelijke Adventsactie
De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie
van de Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in
de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en
financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk
ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door
mensen in de ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen
het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en betrekken er hun doelgroep bij. Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de
kerk, maar is niet tot hen beperkt. Het raakt de
hele mens, geest en lichaam. Het kan gaan om
onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw en
geloofsverkondiging. De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt van beide acties, de integrale ontwikkeling
van de mens. En Gods’ liefde voor ons wordt
zichtbaar door de liefde die wij van anderen kregen of mochten geven. De liefde, die wij van anderen hebben ontvangen, is de basis voor onze
solidariteit met anderen. Die solidariteit mag zich
niet beperken tot onze eigen kring van familie en
bekenden. Die solidariteit moet zich uitbreiden tot
een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze
wereld. Alle mensen zijn door God geschapen,
voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven. Laten we in die hoopvolle verwachting van
Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit
tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar
gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in
de kribbe die gewild heeft. Meer informatie vindt u
op www.adventsactie.nl. U kunt bijdragen via de
collecte in de kerk of U kunt ook doneren via de
website van Adventsactie t.n.v. Adventsactie op
IBAN: NL89INGB0653100000 Den Haag. Wij
bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan!

Parochie Sint Clemens
Kerkbalans 2019 in onze parochie Sint Clemens

Onder het motto 'Geef voor je kerk’ houden we in 2019
de actie Kerkbalans. Wat is onze reden hiervoor?
Met deze kerkbalans wordt aan u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het algemene
parochiewerk. Deze bijdrage is om de pastorale werkzaamheden financieel te kunnen
ondersteunen.
U kunt hieronder bijvoorbeeld verstaan:
- Zorg voor mensen in nood,
- Pastorale steun bij ziekte & overlijden,
- Begeleiding bij vreugdevolle momenten in een gelovig leven zoals: Doopsel, Eerste Heilige
Communie, Vormsel & het Huwelijk,
- Het kunnen vieren van de dagelijkse Eucharistie in bijzondere alsook gewone vieringen,
- Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een gezongen Heilige Mis en op de 3e zondag een
cantordienst met orgel en samenzang,
- Investeren in vernieuwing pastoraat en gemeenschapsopbouw: gezamelijke uitstapjes,
activiteiten, geloofscursussen, thematische avonden etc.,
- Onderhoud kerkgebouw, begraafplaatsen, tuinen en de pastorie.
De parochie krijgt geen subsidie en is dus geheel afhankelijk van een vrijwillige bijdrage van
parochianen. Wij zijn genoodzaakt om i.v.m. stijgende kosten de bijdrage wat te verhogen, dit is
in de laatste 5 jaar niet meer ter sprake geweest. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen
met een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2019. Deze maand ontvangen alle inwoners in INFO
nummer 10 de betreffende informatie hierover. Hierbij is ook een antwoordformulier bijgesloten
waarop verschillende mogelijkheden zijn aangegeven. Een praktische vraag is of u uw bijdrage
zou willen voldoen d.m.v. een doorlopende machtiging, deze is tevens opgenomen in de INFO
en kunt u ten alle tijden wijzigen. Dit bespaart ons veel werk en voor u zou het heel gemakkelijk
kunnen zijn. Wanneer parochianen van onze parochie Sint Clemens hun machtiging willen
blijven handhaven hoeven ze niets in te sturen.
Wij zouden heel dankbaar zijn met uw bijdrage zodat wij onze parochiegemeenschap voort
kunnen zetten en onze gebouwen in stand kunnen houden.
Met een minimum bijdrage van € 7,- per maand helpt u ons enorm. Dit zou voor u een jaarlijks
bedrag zijn van € 84,-. Uiteraard is elk bedrag van harte welkom!
Wanneer u dit elke maand en gedurende 2 jaar zou gaan betalen dan hebt u recht op een
korting tot dit bedrag voor de kosten van een uitvaart-, huwelijk-, of jubileummis. Wij hopen
wederom op uw bijdrage te mogen rekenen, onze hartelijke dank hiervoor!
Met vriendelijke groeten,
Parochiebestuur Sint Clemens

De kerkelijke instelling valt onder de ANBI regeling en is aftrekbaar voor de belasting.
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Parochie Sint Clemens
Ja, Ik steun Kerkbalans 2019 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 2019 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 € 21,- p.kwart. O € 42,- p.halfj. O € 84,- per jaar O anders, nl. € …….

O Ik verhoog mijn kerkbijdrage naar € ..….,… per kwartaal

Het normbedrag van € 84,00 (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!

Parochie Sint Clemens
Overledenen
Het medeleven van de parochie gaat
uit naar de nabestaanden van:
Jet Daniels
Jan Lauwers
José Das – Daniëls

92 jaar
73 jaar
82 jaar

uit Reusel
uit Reusel
uit Reusel

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
Extra Collecte Voedselbank Bladel - Reusel-De
Mierden op Kerstavond 24 dec. en 1e Kerstdag

Toelichting begroting Parochie St. Clemens 2019:
- 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 hogere bijdrage voor 2019
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
hogere bijdrage hopen we 2019 af te kunnen
sluiten met een batig saldo. Daarvoor dank!
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.

Parochiekroniek
Gedoopt
In de afgelopen tijd zijn onderstaande
kindjes in onze parochie gedoopt:
25 nov Lynn Rosch
9 dec Noud Roest

uit Reusel
uit Reusel

We wensen Lynn, Noud en hun ouders een
gelukkige toekomst toe.

De voedselbank bestond in maart j.l. 10 jaar. Aan
de ene kant feestelijk, maar ook aan de andere
kant een dieptepunt. Het is moeilijk te geloven dat
we zolang al mensen uit onze omgeving moeten
helpen om hun te voorzien in hun dagelijkse
voedsel behoefte. Sinds mei 2013 hebben wij
bijgehouden hoeveel gezinnen en dus mensen in
onze regio gebruik moesten maken van de Voedselbank. Tot op de dag van vandaag zijn dat 854
volwassenen en kinderen uit 309 gezinnen geweest. Momenteel hebben we nog 39 gezinnen
met 131 mensen, waarvan 81 kinderen die ver
onder het bestaansminimum moeten leven.
Gelukkig stabiliseert het aantal gezinnen, liever
zagen we nog een verdere daling. Het aantal
gezinnen is wel dynamisch. Ongeveer de helft van
het aantal gezinnen heeft dit jaar weer afscheid
kunnen nemen van de voedselbank, echter wordt
hun plaats weer ingenomen door nieuwe gezinnen. Om ons werk te kunnen doen hebben we
natuurlijk geld nodig, veel geld.
De subsidie die we van de gemeentes ontvangen
is lang niet toereikend om de jaarlijkse vaste
lasten te betalen. Daarom zijn wij dan ook heel erg
blij dat de parochie ons elk jaar weer financieel
helpt. Ik wens u allen een zalig Kerstfeest toe.
Vriendelijke groet,
Stichting Voedselbank Bladel e.o.
Kasper Touwen,
voorzitter.
Op Kerstavond en 1e Kerstdag 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!

Parochie Sint Clemens

Colofoon
Mededelingen blad Parochie Sint Clemens
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel
Contact:
Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
Telefoon:
(0497) 64 13 60 en in geval van
Nood:
06 46 15 45 20
Pastoor Spijkers: 0499 57 12 50
E-mail:
info@SintClemens.eu
Bank:
NL 96 RABO 0143 4019 63
Internet:
www.SintClemens.eu
Nieuwe kopij inleveren vóór 21 jan. 2019

De afgelopen week ontvingen we vele blijken van
medeleven, begrip en wensen tot spoedig herstel
voor onze kapelaan. Mondeling, per e-mail en per
post. We zullen zorg dragen, dat al deze wensen
bij hem terecht komen. Laten we hem ook in ons
gebed speciale aandacht geven.
Parochie bestuur Sint Clemens

