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EEN BOEIENDE UITDAGING  
Een boeiend roepingsverhaal in drie etappes, zo 
zou je de roeping van de eerste apostelen kunnen 
omschrijven: kijken - luisteren en volgen. We ho-
ren het Jezus zeggen tegen Andreas: "Ga maar 
mee om te zien." Ze hingen de hele dag ademloos 
aan zijn lippen en worden vervolgens uitgenodigd 
om hem te volgen. De vraag is: wat boeit de 
apostelen in Jezus, dat ze Hem willen volgen? Hij 
stond midden in het leven, zó dat iedereen de 
warmte en diepte van Gods liefde kon ervaren. 
Zijn boodschap was duidelijk: God houdt van alle 
mensen en legt daarom het beste van zichzelf in 
het hart van iedere mens. Dat Jezus daarvoor het 
kruis op zijn schouders moest nemen maakte een 
wezenlijk deel uit van zijn roeping. Stervend aan 
het kruis werd Hij een levensbron voor ons allen. 
Je moet een kei zijn, een rots in de branding, als 
je aan die roeping gehoor wilt geven. Van Andreas 
en Petrus weten we, dat ze letterlijk in het voet-
spoor van Jezus zijn getreden. Beiden stierven 
aan een kruis. Hun trouw aan Jezus was sterk 
genoeg om het lijden niet uit de weg te gaan. Ook 
zij stelden hun leven volledig in dienst van God en 
de medemens. En daarmee maakte Petrus de 
woorden van Jezus waar: "Gij zijt de rots waarop 
Ik mijn kerk bouw".  
signalen  
Kijken - luisteren en volgen ... Ook vandaag de 
dag komen er tal van signalen op ons af, die ons 
aan het denken zetten en vragen om een duidelijk 
antwoord. Laten wij vreugde en verdriet van me-
demensen tot ons toe? Zijn wij in staat om - ook in 
deze crisistijd - mensen om ons heen alle kansen 
te geven om te doen, waar ze goed in zijn? Zijn wij 
in staat in iedere mens een beeld van God te zien, 
waardoor God ineens heel dicht bij ons staat én 
een appèl op ons doet om zo te leven dat er recht 
wordt gedaan aan de waardigheid van ieder men-
senleven. Andreas en Petrus en velen met hen 
investeerden in deze levenshouding. Ze namen 
daarvoor een open en luisterende houding aan en 
in die luisterende houding reikt God ons vaak het 
beginnend antwoord aan. Ken je de uitspraak van 
Jezus: "Wat je voor de minsten der mijnen gedaan 
hebt, heb je voor Mij gedaan", en dan heeft Hij het 
over mensen, die door armoede, ziekte, een blij-
vende handicap of ouderdom niet voor zichzelf 
kunnen zorgen en voor de waardige invulling van 
hun mens zijn van ons afhankelijk zijn.  

gouden krachten  
Als je kijkt naar al die vrijwillig(st)ers in onze paro-
chiegemeenschap, dan zie je hele gewone men-
sen naar voren komen, die voor menigeen een 
steun en toeverlaat zijn, waar ze op kunnen bou-
wen. En al die mensen vinden het heel vanzelf-
sprekend. "Dat doe je gewoon". Zij zijn een rots in 
de branding, het zijn mensen die om zich heen 
kijken naar de nood van mensen, hun gevoel vol-
gen en vervolgens hun hart laten spreken. En ge-
lukkig lopen er veel van die mensen rond, ook in 
onze eigen parochiegemeenschap. Je kunt het 
"gouden krachten" noemen. Geen enkele ge-
meenschap kan zonder hen. 
groeien naar een parochie  
En dat brengt ons bij de vraag: Waartoe zijn wij 
als geloofsgemeenschap geroepen? Samen zul-
len we moeten bouwen aan een kerk, waarin God 
voelbaar en tastbaar aanwezig is, een kerk ook 
die een warm en vooral sociaal gezicht heeft, een 
gemeenschap van mensen die vanuit hun geloofs-
beleving een meerwaarde kunnen zijn voor de 
huidige samenleving.  
kijken, luisteren en volgen  
Kijken, luisteren en volgen. Deze drie stappen zijn 
wezenlijk bij de verdere opbouw van onze paro-
chie. Samenwerken en tot een eenheid groeien 
vraagt om wederzijds vertrouwen, en dat vertrou-
wen zal gedragen moeten worden door de gehele 
geloofsgemeenschap. Dat we samen vol vertrou-
wen en met het nodige optimisme vooruit kunnen 
kijken. 

  
kerkbalans  
De parochie doet ook dit jaar een klemmend be-
roep op u om onze parochie financieel gezond te 
houden, zelfs in deze crisistijd. Ook wij zien de in-
komsten dalen, doen geen overbodige uitgaven, 
maar dan nog heeft de penningmeester moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Als iedereen 
doet wat hij/zij kan, geeft naar wat hij/zij kan mis-
sen, dan moet het mogelijk zijn om het gefronste 
voorhoofd van de penningmeester weer rimpel-
loos te maken. Dank aan de vele vrijwillig(st)ers,  



 

die hun hart laten spreken en de daad bij het 
woord voegen. Zonder hen zijn we nergens. Dank 
aan u allen, niet alleen voor uw financiële onder
steuning, maar vooral ook voor de manier, waarop 
we hier samen ons leven kunnen vieren in verbon
denheid met God en met elkaar, want ook daarin 
hebben we elkaar nodig. We hopen ook dit jaar 
weer op u te mogen rekenen. Alleen sa
we sterk en kunnen we iets wezenlijks toevoegen 
aan onze parochie. 
Pastoor van Roosmalen 
 
Info en mededelingen pastoor-parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis de 
H.Communie willen ontvangen op de 
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 vertrouw
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 o
uur van de dag en op elke plaats. 
 
4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel
u telefonisch contact op met de parochie
(tel.:641360) ’s morgens van 10:00 –
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 
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, 
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Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, 
ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven. 
 
6. Voor het Sacrament van Boete
Verzoening (Biecht) kunt u altijd de pastoor 
bellen (tel.: 641360) voor 
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 vrij
dag. De uitvaartmis is van maandag tot en met 
vrijdag om 10:00 - 10:30 
15:00 uur. Op zaterdag om 10:00 
uur.  
 
 

Luister via internet, DAB+ of Radio
e-mail: info@radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.
 

Vastenaktie 2016- Extra collecte voor Oeganda 
Vastenaktie is volop in beweging. Oftewel, wij, u 
en ik, zijn volop in beweging. Het afgelopen jaar 
hebben we stilgestaan bij Sri Lanka. Bij de 
mensen in de theeplantages. Meer concreet bij 
Nadeeka en Raj. Samen hebben we ervoor 
gezorgd dat de projecten van SETIK doorgang 
kunnen blijven vinden. Financieel gezien was het 
wederom een goed jaar. Alles wijst erop dat we 
soortgelijke inkomsten hebben ten opzichte van 
het jaar ervoor. Dit jaar verleggen we onze aan
dacht naar Oeganda, de parel van Afrika. En met 
als thema: “Water, bron van alle leven“. In dit 
schitterende land Oeganda leven de mensen 
helaas nog steeds in erbarmelijke omstandig
heden, dit keer veroorzaakt door extreme weers
omstandigheden. Eigenlijk hebben de mensen 
maar weinig nodig om een weg in te slaan, die ze 
een veel meer rooskleurige toekomst kan bieden. 
Maar, het moet ze wel aangereikt worden. Hier
voor werkt  de Vastenaktie tijdens de campagne 
samen met caritas-instelling SOCADIDO. Deze 
organisatie voorziet de mensen van kennis en 
materialen om beter om te gaan met de periodes 
van droogte afgewisseld met periodes van extre
me regenval. Ook komend ja
“hollen en stilstaan”. Voor velen van ons blijven 
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24 uur per dag. 
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het spannende tijden. Veel groepen wordt ge-
vraagd samenwerking aan te gaan met andere 
groepen door de nieuwe structuren binnen de 
kerk. Hier liggen uitdagingen maar tegelijkertijd 
ook heel veel schitterende kansen. Want waar 
werken we nu ook alweer voor?  
Ook het onder-steunen van de eigen kerkgemeen-
schappen. En dat zijn we natuurlijk zelf ook. Ook 
hier in Lage Mierde, Hooge Mierde, Hulsel en 
Reusel! Vanaf het begin van de Vastentijd tot en 
met Pasen staan er achter in de kerk vastenaktie-
bussen. Daar liggen ook de bekende vasten-
zakjes. In het weekend van 12 en 13 maart krijgt 
eenieder ook een vastenzakje thuisbezorgd met 
d’n Uitkijk, wat u kunt deponeren in de vasten-
aktiebussen in de kerk OF u deponeert het 
vastenzakje op de col-lecteschaal of in de 
brievenbus van de pastorie in Reusel.  
Aan het vastenzakje zit ook een éénma-lige 
machtiging gehecht, waar u ook gebruik van kunt 
maken. Bisschoppelijke Vastenactie: IBAN 
NL21INGB0000005850. Daarnaast is er in de kerk 
in het weekend van 12 en13 maart een extra 
collecte in de kerk voor de vastenaktie Oeganda. 
Tevens wordt ieder jaar op De Leilinde en de 
Mariaschool deelgenomen aan de vastenaktie. 
Ook alle kinderen van deze twee scholen ontvan-
gen op school een vastenzakje, wat op de zater-
dag met Palmzondag naar de kerk wordt 
gebracht.   
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) Sint 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. 
10-01  Elena d.v. Ricky van Gompel  
         en Virginia Verwimp  
 

Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van: 
20-01  Pieta v. Eekert - Vermeulen    101  jaar 
23-01  Kees van Eijk                            71  jaar 
24-01  Peer Bruininx                            91  jaar 
28-01  Annie Maas - Kerkhofs             99  jaar 
  

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

 

 

Website van onze parochie 
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle 
informatie over de parochie: 
http://www.sintclemens.eu/  

Voor meer info:  
onze websitebeheerder Kees van Kemenade. 
 
 
 

 
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 7 maart 2016 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 



            Parochie Sint Clemens   

 
 

 
 
 


