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ZOUT EN LICHT ZIJN
"Jullie zijn het zout der aarde en het licht van de
wereld (Mt. 5, 13- 14) ." In deze korte bewoordingen houdt Jezus ons een levenshouding voor,
waarin Hij zich graag herkent. We kennen allemaal de betekenis van zout. Zout conserveert het
voedsel. Het gaat bederf tegen en met een snufje
zout geven we smaak aan ons eten. Zout heeft
ook een zuiverende werking. Dat weten al
diegenen, die ooit een bad hebben genomen in de
Dode Zee, of die hun huid wassen met zeep,
waarin dat zout verwerkt is. Opvallend is dat we
zout pas missen als het ontbreekt. Licht hebben
we nodig om te leven. Het zorgt voor helderheid.
De bevolking van IJsland, Lapland en al die andere noordelijke landen ervaren ieder jaar het verschil tussen licht en duisternis. Daar schijnt de zon
in deze tijd van het jaar maar twee of drie uur, terwijl het in onze zomer daar maar twee of drie uur
donker is. In die donkere wintermaanden lijden
veel mensen aan depressies. Een mens kan niet
zonder licht.

In Jezus' tijd plaatsten ze de olielamp altijd op een
standaard om het lichtbereik zo groot mogelijk te
maken. Zout en licht zijn met elkaar verbonden.
Vroeger voegden ze in de tempel altijd wat zout
toe aan een olielamp om het licht wat helderder te
laten schijnen. We trekken de vergelijking nog
verder door: Zout verdwijnt in het eten. Je ziet het
dus niet. Als Jezus tegen zijn leerlingen zegt: "Jullie zijn het zout der aarde", dan zegt Hij daarmee:
jullie zelf hoeven niet zichtbaar te zijn, je moet
jezelf wegschenken aan je medemensen. Je moet
dienstbaar zijn aan de mensen om je heen.
smaakmaker

Zout en licht zijn … je zou het zo kunnen omschrijven: Jezus nodigt ons uit om een goede smaak te
geven aan ons leven door eerlijk en onbedorven
te zijn in de liefde. Dan straal je licht en warmte
uit. Wij mogen Gods' licht laten stralen over mens
en wereld. Hoe we dat moeten doen vertelde de
profeet Jesaja ooit aan zijn landgenoten in nood:
"Deel je brood met wie honger heeft; stel je huis
open voor wie geen onderdak heeft; deel je kleren
met hen die geen kleren hebben. Draag zorg voor
je medemens. Dan zal je een licht zijn voor je
omgeving." Hij zou het nu opnieuw kunnen zeggen. Zo actueel is zijn oproep. Als we tekst van
Jezus letterlijk nemen horen we Hem niet zeggen:
"Jullie moeten zout en licht zijn, nee, jullie zijn zout
en licht." Weet u dat bij het doopsel altijd een
snufje zout wordt gelegd op de tong van de dopeling. De dopeling wordt daarmee uitgenodigd om
een smaakmaker te zijn door een positieve
levenshouding.
doopkaars
En als na het doopsel ook de doopkaars wordt
ontstoken aan de paaskaars wordt de dopeling
uitgenodigd om lichtdrager te zijn. Vertaal het in
eenvoudige bewoordingen: leef niet zouteloos,
oppervlakkig, maar smaakvol en pittig. Haal uit je
leven, wat er in zit en deel dat met anderen. Het
belangrijkste, wat ons hieromtrent wordt aangereikt, is de viering van de Eucharistie, de voedingsbron bij uitstek, om zout en licht te kunnen
zijn. Van Jezus moeten we niks, we mogen zijn
wie we zijn: zout en licht, smaakmakers die licht
uitstralen in de wereld van nu.
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 bezoeken 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 

Parochie Sint Clemens
Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge
Mierde  Zus van 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 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
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 de pastoor bellen (tel.:
641360) voor een afspraak.
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.

sterdam te gedenken en hun geloof te vieren.
Deze keer zal het programma in het teken staan
van het thema ‘LEEF!’ God heeft ons het leven
gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan.
Aan de hand van dit thema gaan ze op zoek naar
Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven. Het programma
voor de jongeren zal in het voorprogramma worden afgesloten met de Heilige Mis, met als voorganger Mgr. Punt (de bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam), en daarna de indrukwekkende
Stille Omgang. Dus zaterdag 18 maart 2017
(schrijf ‘m vast in je agenda!) in de Mozes & Aäron
Kerk, Waterlooplein 207, Amsterdam. Hoe laat?
De inloop is vanaf 19:00 uur. Het programma zal
om 19:30 uur starten. Rond 23:30 uur zullen zij in
groepjes gaan lopen, waarna zij rond 00:30 uur
zullen terugkeren bij de kerk. OVER DE STILLE
OMGANG: Ieder jaar trekken vanuit het hele land
vele gelovigen naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om
het middeleeuwse Eucharistisch wonder (1.345 na
Chr.) te herdenken en een krachtig signaal van
geloof af te geven midden in deze grote stad. Als
deelnemer loop je in stilte en gebed mee en laat je
zien hoezeer God bij ons mensen betrokken en
aanwezig is. Het is ook indrukwekkend en bijzonder om ’s nachts met zó’n grote groep mensen in
stilte te lopen in de drukke hoofdstad van ons
land, waar het normaal eigenlijk nooit stil is… Elk
jaar is het weer bijzonder. Elk jaar komen er weer
duizenden mensen bij elkaar, onder wie honderden jongeren. Elk jaar maak je weer wat nieuws
mee. Woorden schieten tekort… je zult het zelf

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.

Stille Omgang zaterdag 18 maart 2017 - ook
voor jongeren - Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de
deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18
maart en de nacht van 19 maart. En voor de jongeren in het bijzonder in de Mozes & Aäronkerk te
Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het
hele land samenkomen om het Mirakel van Am-

mee moeten maken als je wilt voelen hoe bijzonder dit allemaal is. Vanuit Reusel vertrekt de bus
om 20:40 uur vanaf het Kerkplein naar Amsterdam. Eenieder kan zich hiervoor aanmelden bij
Marte van de Loo, De Braken 46, 5541 AD
Reusel, tel.: 336548 vóór 11 maart 2017. De
kosten bedragen € 14,00 per persoon.
Voor hen zal de H.Mis zijn in de Krijtberg om
23:45 uur met als voorganger Pastoor Goris uit
Eindhoven en daarna het lopen van de Stille
Omgang. De terugkeer in Reusel is gepland
omstreeks 04:30 uur.

Parochie Sint Clemens
De eucharistische aanbidding
Elke vrijdagavond vanaf
18:15 uur in
onze kerk de
eucharistische
aanbidding!
Wanneer deze
meer gewaardeerd wordt
en een plaats
krijgt in het kerkelijk leven van alledag, zal dit ook
het besef van het wezen van de Kerk doen groeien. Tenminste als de Eucharistie wordt verstaan,
beleefd en gevierd als de ontmoeting met de Heer
in zijn Woord en in de tegenwoordigheid van zijn
Offer. Hier wordt echter bekering en geloof verondersteld. Want als de Eucharistie alleen maar of
bovenal gezien en beleefd wordt als een (geestelijke) maaltijd van (christelijk) gelijkgezinden (breken en delen!), wordt een wezenlijk tekort gedaan
aan de instelling en bedoeling van de Eucharistie.
In het bovenstaande wordt verwezen naar de
levende navolging van Christus, die gevoed en
geïnspireerd wordt door zijn levende tegenwoordigheid in de Eucharistie. Hierdoor wordt dan ook
het profetisch getuigenis gevoed: “want als men
Hem ontvangt, Hem aanbidt, zal men Hem ook
verkondigen in woord en daad”! Dit geldt in het
bijzonder voor de Godgewijden, maar niet alleen
voor hen. Heel het Volk van God is hiertoe geroepen, zij het op een andere wijze en met een andere intensiteit. Maar vanuit het wezen van de Kerk
is er geen verschil. Vele nieuwe bewegingen met
vooral ook vele ge-engageerde christengelovigen
('leken') hebben dit ontdekt en dragen dit ook uit:
“de eucharistische spiritualiteit is de ware en zekere bron, om vanuit Christus een profetisch getuigenis te geven, in de wereld en ook in de Kerk “.
De bovenstaande tekst nodigt derhalve uit om in
de persoonlijke eucharistische aanbidding stil te
staan bij het wezen van de Kerk: “ook u bent geroepen om Hem te ontmoeten en u te laten voeden in wie u bent en daardoor ook in wat u doet of
te doen hebt“.

Vastenaktie 2017 - Extra collecte: El Salvador

Het afgelopen jaar hebben we stilgestaan bij Oeganda. Dit jaar verleggen we onze aandacht naar
El Salvador. En met als thema: “ Eilanden van
Hoop “.El Salvador ligt in Midden-Amerika en het
heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar
land en mensen die een tuin hebben, proberen
vaak wat groente of fruit te verbouwen. Toch heeft
het land ook minder mooie aspecten. Voor dit
project werd Popotlan bezocht, een wijk van San
Salvador. De zusters van de Beschermengel
hebben in Popotlan een jeugdhuis opgericht.
Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de zusters is
en de kinderen kunnen hier dus veilig komen om
te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van
dansen en muziek tot sporten, maar de kinderen
leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen
kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of
te schelden. De zusters willen het jeugdhuis graag
uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is geld
voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp ! Vanaf
het begin van de Vastentijd tot en met Pasen
staan er achter in de kerk vastenaktiebussen.
Daar liggen ook de bekende vastenzakjes. In het
weekend van 25 en 26 maart krijgt eenieder ook
een vastenzakje thuisbezorgd met d’n Uitkijk, wat
u kunt deponeren in de vastenaktiebussen in de
kerk OF u deponeert het vastenzakje op de collecteschaal of in de brievenbus van de pastorie in
Reusel. Aan het vastenzakje zit ook een éénmalige machtiging gehecht, waar u ook gebruik van
kunt maken. Bisschoppelijke Vastenactie: IBAN
NL21INGB0000005850 .
Daarnaast is er in de kerk in het weekend van 1
en 2 april een extra collecte in de kerk voor de
vastenaktie van El Salvador.
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Parochiekroniek

Overlijden

Dopen

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

Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.
19-02 Lynn d.v. Bart Kaethoven en Ilse Wijnen

23-01 To v.d. Heijden - v. Limpt
87 jaar
06-02 Nellie de Graaf-Schoenmakers 87 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen in Popotlan?
Een speeltuin, waar de jongste
kinderen veilig kunnen spelen.
De toestellen worden gemaakt
van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, waar
de kinderen groente en fruit leren
verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan ook overdragen
aan hun ouders. Deze ‘stedelijke
moestuin’ zal beplant worden met groenten en
traditionele gewassen. Zo kunnen
de kinderen ook een maaltijd krijgen in het jeughuis en met een gevulde maag naar huis gaan. Een
tuinman komt de zusters en de
kinderen vijf maanden helpen.

