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MARIA LICHTMIS:
De opdracht van Jezus in de tempel.
Het is boeiend om te ervaren in een paar zinnen
een heel levensverhaal te tekenen. In de profetiprofeti
sche woorden van de oude Simeon zien we het
leven van Jezus oplichten en de betekenis van het
feest dat we vieren op Maria Lichtmis: zijn opop
dracht in de tempel.
Maria en Jozef
Laten we het verhaal eens op de voet volgen: We
zien twee jonge mensen, Maria en Jozef, die het
religieuze gebruik serieus nemen: vol eerbied
gaan zij met hun kind Jezus naar de tempel. 40
dagen na zijn geboorte, volgens de traditie van
toen. Ze hadden de geboorte van Jezus ervaren
als een Godsgeschenk en wilden God daarvoor
danken ..
Simeon en Hanna
Naast Maria en Jozef spelen ook twee oude menmen
sen een rol: Simeon en Hanna. 'Wij hebben onze
tijd gehad", klinkt in het verhaal door, maar omdat
ze hun hele leven hoopvol hebben uitgezien naar
dit ene moment - de komst van de Gezalfde des
Heren -de lang verwachte Verlosser-- mogen ze uit
de schaduw treden om het nieuwe licht te bezinbezin
gen en dat doet Simeon op een hele unieke
manier: "Mijn ogen hebben thans uw heil aanaan
schouwd, dat Gij bereidt hebt voor alle volken, een
licht dat voor de heidenen straalt". En daarmee is
hett drieluik compleet: met kerstmis wordt Jezus
geboren als een licht in de nacht op Driekoningen
wordt ons duidelijk dat Jezus' Licht schijnt voor
alle volkeren en vandaag -op
op Maria LichtmisLichtmis bezingt Simeon dat dit Licht ook bedoeld is voor de
heidenen.
keuze maken
Dat dit geen gemakkelijke opdracht is wordt ons
duidelijk uit de profetische woorden, die we
Simeon horen uitspreken: "Dit kind is bestemd tot
val en opstanding van velen in Israël opdat de gege
zindheid van vele harten openbaar worde" . De
woorden
en van Simeon maken ons meteen duidelijk
met wie te doen hebben. Wie over Jezus spreekt
kan niet voorbij gaan aan de lijdensweg die Hij
ging op Goede Vrijdag. Jezus vraagt van zijn
volgelingen een duidelijke keuze te maken. Je
bent vóór of tegen Hem. Een aan
an God toegewijd
leven leiden vraagt om de bereidheid je vrij te
maken voor God en je medemens, vraagt er om
de talenten die we gekregen hebben optimaal te

benutten door het beste uit onszelf naar boven te
halen en onze medemens daartoe ook alle kansen
te bieden. Het vraagt om een eerlijke en open
levenshouding en daarmee stel je je kwetsbaar
op. Opkomen voor de zwakste in de samenleving
word je namelijk niet door iedereen in dank afge
afgenomen, zeker niet als je opgroeit in een wereld
van "ieder voor zichzelf en God voor ons allen".
Lichtdrager
Lichtdragers zijn mensen, die warmte en liefde
uitstralen naar de mensen om hen heen, mensen
die Gods' liefde een menselijk gezicht geven.
Daarom zit er in de wijding van de kaarsen een
heerlijke uitdaging. Wij worden uitgenodigd dragers van licht te zijn en dat doen we als we recht
doen aan de waardigheid van elk mensenleven.
Houden van God kun je alleen maar als je ook van
mensen houdt. Dat betekent dat we niet mogen
rusten voordat iedereen op het einde van zijn
leven -met Simeon- kan zeggen: "Uw dienaar laat
Gij, Heer, nu in vrede gaan. Mijn ogen hebben uw
heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt
bereid: een licht dat straalt voor iedere mens op
aarde".
Pastoor van Roosmalen
Actie Kerkbalans 2017: mi
mijn kerk in balans

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan.
Het thema is dit jaar ‘Mijn
Mijn kerk verbindt
verbindt’. Wist u
dat dit de grootste inzamelingsactie van het land
is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies
aan hun leden om een financiële bijdrage over te
maken. In december viel ook bij u de INFO nr. 10
met daarin de brief voor Kerkbalans op de mat.
Doet u weer mee?
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële
steun van haar leden. Doe mee aan Actie
Kerkbalans en vul het toe
toezeggingsformulier
ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal
overmaken. Kijk voor meer
informatie op onze website:
http://www.sintclemens.eu/
http://www.sintclemens.eu/.
Via deze weg willen we u alvast
hartelijk bedanken voor uw
bijdrage!

Parochie Sint Clemens
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 
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.

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.

Brief van Theo van Gompel over de Kongo
Beste mensen van de MOV en de Parochie Sint
Clemens, Vooreerst wil 'k jullie en alle mensen
van de parochie hartelijk danken voor die flinke
steun die ook dit jaar weer gegeven is aan het
weeshuis en gehandicapten centrum in KinshasaKongo dat ook door jullie al enkele jaren geholpen wordt . Het is goed en heilzaam, om ter gelegenheid van de Kerst- en Nieuwjaarsfeesten ook
eens te denken aan die mensen die het met zoveel minder moeten stellen. En voor ons zijn dat
dan zeker die weeskinderen en gehandicapten in
Kongo. In het weeshuis verblijven nu al 45 weeskinderen van 0 tot 18 jaar. In Kongo zijn er veel
weeskinderen door de oorlogen van de laatste
jaren en ook door de aidsepidemie, waardoor veel
jonge ouders gestorven zijn. Ook worden er regelmatig baby's te vondeling gelegd, die dan in het
weeshuis gebracht worden. In het gehandicaptencentrum worden er dagelijks rond de150 gehandicapten verzorgd en het merendeel daarvan gratis
omdat die mensen niet kunnen betalen. Van de
plaatselijke autoriteiten of organisaties moet geen
steun verwacht worden. Dus alle steun komt van
"dees kanten". Gelukkig krijgen zij ook veel steun
van edelmoedige Italiaanse sponsors, zodat het
niet allemaal van het edelmoedige Reusel moet
komen. Ik heb regelmatig contact met de leiding
van dit project en krijg dan ook de rapporten van
hunnentwege. Sinds enkele jaren zijn zij begonnen met een landbouw- en veeteelt- en viskweekproject. In het begin zijn daar nogal grote investeringen voor gedaan, maar dat levert nu al zijn
vruchten op. De producten van deze projecten zijn
op de eerste plaats bestemd voor het weeshuis en
den overschot voor de verkoop. Zo zijn er dit jaar
o.a. ook al enkele varkens verkocht, alsook wat
groenten. Maar die verkoop volstaat natuurlijk niet
om alle onkosten te dekken . De grote kosten
gaan vooral naar het weeshuis voor o.a. voedsel,
kleding (luiers, pampers enz.) schoolkosten
(schoolgeld, boeken en schriften, uniform enz.)
Een andere post van uitgave is ook de medische
verzorging, vooral dan voor de medicijnen. Inde
loop van dit jaar hebben zij een gezondheidscentrum geopend, waar ook mensen van buiten
het centrum geholpen worden tegen een kleine

Parochie Sint Clemens
vergoeding, zodat de kosten voor de kinderen
van het centrum wat gedrukt worden. Verder zijn
er de kosten van vervoer d.w.z. brandstof voor het
noodzakelijke vervoer van de kinderen naar ziekenhuis, naar de landbouw en veeteelt projecten
o.a. voor het vervoer van de producten. Een andere belangrijke uitgave post is het salaris van het
personeel, verzorgsters, verplegenden, therapeuten enz. Een post die ook nogal wat uitgaven veroorzaakt is het onderhoud en reparatie van de
auto. Vooral op die slechte wegen daar valt dat
ding nogal eens in panne. U zult begrijpen, dat
voor een zo veelzijdig project er nogal eens onverwachte kosten voordoen. Daarvoor rekenen zij
dan op de goddelijke voorzienigheid ! Bij deze
hebt u dan een gedachte, waar uw gewaardeerde
steun naar toe gaat. Ik kan u verzekeren, dat die
goed besteedt wordt, en waarvoor zij u allen zeer
dankbaar zijn. Tot slot nog, voor u allen mijn beste
wensen voor een zalig Kerstfeest en daarop volgend alle goeds voor het Nieuwe Jaar, met de
groeten, van Gompel Theo.

Bedevaart naar Beauraing, België, 6 t/m 9 mei
2017 - De vierdaagse
bedevaart van NBC Pro Maria
afdeling bisdom Den Bosch is
van 6 t/m 9 mei 2017 met
begeleiding van een priester.
Er is goede medische
begeleiding aanwezig.
Program-ma: dagelijks H. Mis,
Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H.
Sacrament, rozen-hoedje,
show MarieChristien,
ontspannings-avonden, DVD over Beauraing, stille
aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus

Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in
de tuin der ver-schijningen, Mariaal museum,
tentoonstelling, Mariawake met handoplegging,
stille aanbidding, graven van alle vijf zieners
bezoeken. De bede-vaart van 6 t/m 9 mei 2017
heeft de opstapplaat-sen Schaijk, Helmond, en
Eersel. Reissom vanaf € 275,- p.p.. De
dagbedevaart naar de moeder met het Gouden
Hart is op 7 mei. De dagbede-vaart op zondag 7
mei 2017 heeft de opstap-plaatsen Nijmegen, Mill,
Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk.
Reissom € 35,- p.p. Info bij het
pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website
http://nbcpromaria.weebly.com/ of
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
Jubilaresse Koor Sint Clemens

Op zaterdag 26 november werd, tijdens het Caeciliafeest van ons kerkkoor, Carolien v. Limpt gehuldigd vanwege haar 12½ jarig jubileum bij een
kerkkoor. Zij was van 1990 t/m 1994 lid van het
Kinderkoor. Van 1994 t/m 2002 lid van het jongerenkoor Jokore en vanaf januari 2015 tot nu lid
van het Gemengd Koor, Hulsel / Koor Sint
Clemens. De eremedaille in brons werd door
Pastoor van Roosmalen opgespeld. Ook overhandigde hij haar een bijbehorend hangertje en
een oorkonde. In zijn toespraakje prees hij
Carolien, de Benjamin van het koor, voor haar
inzet. Niet alleen bij de gezangen, maar ook bij de
activiteiten.
Ook bij dit Caeciliafeest zat zij in de organisatie.
Tot slot feliciteerde hij haar met het jubileum en
overhandigde haar nog een boeket bloemen.
Bestuur koor Sint Clemens

Parochie 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.
22-01 Lana d.v. Mark Bogaerts en Laura
van Lindt

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons
medeleven uit naar de nabestaanden van:
04-12
05-12
08-12
23-12
09-01

Joke Duijvelaar
Anna Spooren-Van Limpt
Janus van den Borne
Miet Schots-Strijbosch
Annie van Dongen-Korse

92
89
87
94
94

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

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

