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LIEFDE IS EN BLIJFT HET STERKSTE WAPEN  
Terwijl de wereld in brand staat, neemt Lucas ons 
deze zondag mee naar de oever van de Jordaan, 
om ons getuige te laten zijn van de doop van 
Jezus. Juist op het moment, dat Hij door Johan-
nes werd ondergedompeld, scheurde de hemel 
open en hoorden we uit Gods' mond de woorden: 
"Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik 
mijn behagen gesteld". Vrij vertaald: Jij bent mijn 
geliefd kind. Die woorden zijn ook aan ons gericht. 
"Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Ik hou van jullie 
allemaal." Als we die woorden serieus nemen 
vormen we met elkaar één groot gezin, met God 
als Vader. God wil een Vader zijn voor alle men-
sen, die deze aardbodem bewonen. Hij geeft ons 
één opdracht mee: maak de wereld bewoonbaar 
door recht te doen aan de waardigheid van ieder 
mensenleven, ongeacht hun politieke, religieuze 
of culturele achtergrond. En laat die achtergrond 
nou precies de splijtzwam vormen in het tussen-
menselijk verkeer en dat eigenlijk al zolang er 
mensen zijn.  
je bent me allemaal even lief  
"Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Ik hou van jullie 
allemaal. Je bent me allemaal even lief." Hoe vaak 
horen we die woorden niet uit de mond van 
ouders. En die weten waar ze het over hebben. 
Ieder kind zit anders in elkaar. En toch proberen 
ze hun kinderen zo te begeleiden dat ze hun weg 
in het leven weten te vinden en een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, 
waarvan we allemaal deel uit maken. We weten 
ook dat ouders soms de "grip" op één van hun 
kinderen kwijt raken. Een kind kan ontsporen. 
Verkeerde vriendschap, verkeerd spoor ... maar je 
voelt aan de pijn, die ouders dan lijden, hoe diep 
hun liefde voor dat kind in hen verankerd zit. Ze 
kunnen het niet loslaten.  
multicultureel  
Als we dat beeld van een doorsnee gezin 
toepassen op onze samenleving proeven we de 
eigenheid, die iedere mens eigen is. Ons land is 
uitgegroeid tot een multiculturele samenleving en 
dat vraagt over en weer het nodige aanpassings-
vermogen. Waar mensen met een verschillende 
religieuze of culturele achtergrond elkaar begrij-
pen of -liever gezegd- binnenlaten in hun leven, 
voelen we dat we elkaars leven kunnen verrijken.  
menswaardig handelen  
Recht doen aan elkaars waardigheid als mens: die 

opdracht loopt als een rode draad door ons leven. 
Maar dan mogen mensen zijn wie ze zijn, dan 
moeten mensen de kans krijgen om vrijuit te 
kunnen ademen en hun vleugels wijd uit kunnen 
strekken. Waar wij elkaar die vrijheid ontnemen, 
ontstaat wrijving, uitmondend in verwijdering. 
Mensen die door omstandigheden niet lekker in 
hun vel zitten. Als die elkaar vinden, ontstaat er 
een gevaarlijke situatie. Een kat in het nauw kan 
rare sprongen maken. Recht doen aan elkaars 
waardigheid als mens ... ieder van ons heeft 
geschokt gereageerd op de bloedige terreurdaden 
op 13 november vorig jaar in Parijs, terwijl even 
verderop in Nigeria door Boko Haram meer dan 
2000 mensen in koele bloede zijn doodgeschoten. 
De samenleving is helaas aan het radicaliseren, 
met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. 
Geweld met geweld beantwoorden heeft nog nooit 
een conflict blijvend opgelost. Een eigen kalifaat 
uitroepen, dat gepaard gaat met veel bloed-
vergieten, is nooit een lang leven beschoren. 
drang naar vrijheid  
Iedere mens voelt diep in zijn binnenste de drang 
naar vrijheid. Waar die onderdrukt wordt, doet 
men geen recht aan de waardigheid van een 
mensenleven. We kunnen mensen ook nooit 
allemaal over één kam scheren. Het is een beetje 
beangstigend hoe fel we ons soms afreageren op 
bepaalde bevolkingsgroepen in ons land. Het is 
toch te triest voor woorden dat -als gevolg van een 
terroristische actie- kerken, synagogen en 
moskeeën moeten worden bewaakt en mensen 
niet veilig en in alle rust hun geloof kunnen 
beleven. Wat is vrijheid? Het betekent in ieder 
geval niet, dat je kunt doen en laten wat je wilt, en 
ook niet dat je kunt zeggen en schrijven wat je 
wilt. Mensen bewust of onbewust -al of niet onder 
het mom van satire- kwetsen, dat is geen opstap 
naar een samenleving, waarin mensen vreedzaam 
met en naast elkaar kunnen leven. Waar dat toe 
leidt, ervaren we dagelijks.  
verantwoordelijkheid  
Vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid. Liefde 
gaat nog een stapje verder: liefde is 
verdraagzaam, geduldig, en vooral ook 
vergevingsgezind. Liefde doet je het beste in 
elkaar naar boven halen. Liefde stelt je in staat om 
te ontdekken, waarom God ons zo graag zijn 
geliefde kinderen noemt. Wie in die liefde 
investeert, geeft Gods liefde een menselijke  
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gezicht. En we weten het: liefde is sterker dan 
welke vorm van haat en geweld ook. Die liefde is 
de enige weg naar echte vrede. 
                                          Pastoor van Roosmalen 
 
Info en 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 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 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. 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 
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, 
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 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. 
  

Kerk Hulsel 
Gelukkig heeft de gemeente Reusel - De Mierden 
ingezien, dat zij een andere weg moest bewande-
len, wat betreft de toekomstige bestemming van 
de kerk. Het Recht van Opstal is van de locatie 
gehaald en daarnaast wordt er medewerking 
verleend bij het ontvangen van de bouwvergun-
ning. Naar verwachting zal uiterlijk 31 maart 2016 
het eigendom van de kerk overgaan aan de koper, 
de heer Goossens uit Hoogeloon. 
 

Verkoop voormalige pastorie L. Mierde 
Op 31 december 2015 is de verkoop afgerond van 
de pastorie van Lage Mierde aan de heer en 
mevrouw Gerrekens. Op deze manier blijft deze 
behouden voor Lage Mierde en zal het centrum 
van Lage Mierde dit mooie gebouw kunnen blijven 
bewonderen. 
 

Kerk Hooge Mierde te koop 
Het kerkgebouw van Hooge Mierde staat per 
heden te koop. De Gemeente Reusel de Mierden 
is bereid mee te denken bij een toekomstige 
nieuwe bestemming voor dit voormalige kerkge-
bouw. De vraagprijs is € 275.000,00 kosten koper. 
 

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.  
      

 
 

  

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 1 feb. 2016 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 



 

Vrijwilligers R.K. Begraafplaats Reusel
Op dit moment hebben we in Reusel grote behoef
te aan uitbreiding van onze vrijwilligers op ons 
kerkhof. Op deze begraafplaats wordt er elke 
woensdagmiddag van 13:00 - 16:30 uur door de 
vrijwilligers hard gewerkt om het allemaal mooi te 
laten zijn en blijven. Door overlijden en gezond
heid zijn er op dit moment maar drie vrijwilligers 
beschikbaar. Hierdoor is het hoogst noodzakelijk 
dat er drie tot vijf mannen (of vrouwen) zich 
aanmelden voor dit mooie en dankbare werk. Voor 
informatie kunt u terecht bij Geert Vosters, Frits 
Lavrijsen, Frans Hendrikx of Gust Lavrijsen
(parochiebestuur). 
 

Parochiekroniek   
Dopen 
Van harte feliciteren wij de ouders die in 
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. 
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe. 
20-12  Eef d.v. Arno van Gorp en Kristin van Hoof 
 

Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van: 
10-12  Jan van Gisbergen                           
30-12  Marie Kokken - van den Biggelaar   94  jaar
02-01  Jo van Herk                                      
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
 
Start Actie Kerkbalans 2016: 

mijn kerk in balans 

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. 
Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk in balans
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 brief voor 
Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van 
haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul 
het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer 
informatie op: http://www.sintclemens.eu/
deze weg willen we u alvast hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage! 
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Stichting Vrienden van Brazilië
 

De Stichting Vrienden van Brazilië heeft tot doel 
om kansarme kinderen in Brazilië
het geven van onderwijs, eten en huisvesting.
Zie de Nieuwsbrief achter in 
onze kerk en / of surf voor 
meer informatie naar 
www.vriendenvanbrazilie.nl

t Clemens   

 

Stichting Vrienden van Brazilië 

De Stichting Vrienden van Brazilië heeft tot doel 
om kansarme kinderen in Brazilië te helpen door 
het geven van onderwijs, eten en huisvesting.  
Zie de Nieuwsbrief achter in 

urf voor 

www.vriendenvanbrazilie.nl 
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3 Kerkgemeenschappen vertegenwoordigd 
 

Op 23 december hebben we vooraan in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming de beelden geplaatst 
van de H.Bernardus van Lage Mierde, de H.Cornelius van Hooge Mierde en de H.Clemens van Hulsel. 
Deze drie originele beelden zijn op een professionele wijze gerestaureerd en hebben nu dus een plaats 
gekregen in de kerk van Reusel. In deze kerk zijn momenteel ook meerdere liturgische voorwerpen in 
gebruik en zichtbaar van deze drie kerkgemeenschappen.   
 

Extra Collecte tbv De Voedselbank 
De extra collecte voor de Voedselbank Reusel - De Mierden, Bladel en Eersel,  heeft tijdens de 
vieringen bij het Hoog-feest van Kerstmis een bedrag opgebracht van € 956,83. 
 

Het is toch bijzonder fijn om het meeleven door uw kerk met de Voedselbank Bladel te mogen erva-ren. 
Een geweldig bedrag wordt gedoneerd aan mensen die ver onder de armoede grens moeten leven. Met 
dit geld zijn wij als vrijwilligers in staat om de Voedselbank als organisatie draaiende te houden, maar 
ook in tijden van schaarste aan vers fruit zullen wij een deel van het geld besteden om verse producten 
te kopen. Onze ervaring leert, dat op het moment wij bij een leverancier aankloppen, zij spontaan ons 
kortingen aanbieden. Dat doet ons goed en geeft een warm gevoel. Op 22 de-cember jl. hebben wij een 
kerstavond voor onze cliënten georganiseerd. Een bijzondere avond die wij “Kerst Onder Ons” hebben 
genoemd, waarbij ca 120 volwassenen én kinderen aanwezig waren. De blije gezichten, de 
dankbaarheid en het gelach van de kinderen heeft ons weer voor een heel jaar energie gegeven. 
Nogmaals mijn hartelijke dank en wens u ook een Zalig Nieuwjaar. 
Vriendelijke groet, Kasper Touwen, voorzitter 
 


