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Nieuwe kapelaan
Een nieuw jaar. En meteen al met een grote wijziging voor de parochie. Een pastoor gaat en een
kapelaan komt. Per 1 januari ben ik, kapelaan
Sacha Steijaert, door de bisschop van ’s-Hertogenbosch benoemd als kapelaan in Reusel. Een
hele verandering voor u maar ook voor mij. Anderhalf jaar lang woonde en werkte ik in een pastoraal team van vijf personen in de Bommelerwaard.
Het was een mooie tijd. Maar zoals altijd het geval
is in het leven blijven dingen nooit bij het oude.
Toen de bisschop medio november 2017 vertelde
dat hij mij naar de Kempen zou sturen was ik heel
erg verrast en blij. Maar aan de andere kant
maakte het me ook wat weemoedig. Ik zou een
parochie verlaten waar ik met plezier heb gewoond en gewerkt en erg gelukkig ben geweest.
Maar het zicht op een nieuwe benoeming, een andere regio en een mooie parochie maakte me ook
heel enthousiast om in Reusel te kunnen beginnen als priester.
Gezonden zijn
Een belangrijk aspect van het priesterschap is dat
het geen baan is. Het is meer een manier van leven, een levensstaat. Je wordt gezonden door de
bisschop om het evangelie te verkondigen en de
sacramenten te bedienen in het bisdom. Dat is
een grote verantwoordelijkheid en niet altijd even
makkelijk. In mijn geval was de benoeming in
Reusel een prettige verrassing. Maar het kan ook
zo zijn dat de bisschop een priester zendt naar
een plaats waar deze priester niet direct enthousiast van wordt. En dan doe je het toch. Omdat de
Kerk het vraagt en de katholieken recht hebben op
een priester. Dat is de dienstbaarheid die onlosmakelijk verbonden is met het priesterschap. Een
priester moet komen om te dienen.
Gegeven aan elkaar
Komen om te dienen! “Dit klinkt eenvoudig en een
beetje idealistisch”. Dat klopt. Maar toch is het
waar: komen om te dienen. Priesterschap is
dienstbaarheid aan God, Kerk en mens. Priester
en parochie zijn aan elkaar ge-geven. En dit is in
de praktijk nooit eenvoudig. We zijn allemaal
mensen met onze goede maar ook onze mindere
eigenschappen, met onze talenten en ook met
onze eigenaardigheden. Dat geldt voor de priester
maar ook voor de parochie-ge-meenschap. Soms
klikt het meteen tussen een priester en een
gemeenschap en soms duur het wat langer. Het

vraagt geduld en waardering voor ieders
eigenheid en persoonlijkheid. Maar het is zeker de
moeite waard om hier ons best voor te doen.
Want, we zijn aan elkaar gegeven en de Heer
vraagt ons om te streven naar eenheid. Dit
betekent dat we elkaar moeten dragen, verdragen
en verder dragen.
Christelijk geloof: gave en opgave
Het ‘gegeven zijn’ is niet raar in het christelijk geloof. Het leven met al haar facetten is gegeven.
Als christenen mogen we leven vanuit het besef
dat alles in Gods hand is. De mooie zaken, maar
ook de minder mooie zaken. Want de dagelijkse
confrontatie met ziekte, eenzaamheid of pech in
het leven soms een enorme opgave zijn.
Toch…als we goed opletten kunnen we merken
dat God echt met ons bezig is. Hij geeft ons kansen en aanwijzingen om te groeien in geloof en in
verbondenheid met Hem en met anderen. Als je
dit eenmaal ziet, kun je leven vanuit het besef dat
alles gegeven is. Zo probeer ik zelf ook met vallen
en opstaan te kijken naar de dingen in mijn leven.
Ik probeer te ontdekken door mijn gebed, studie
en relatie met andere mensen waar de Heer mij
leidt en wat de bedoeling is van de dingen die op
mijn pad komen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar
ik durf wel te zeggen dat ik mag groeien in christelijk leven. En dat geeft voldoening en maakt me
tot een gelukkig mens. Ik wens het u ook van harte toe en hoop dat mijn priesterlijke dienstbaarheid
hieraan mag bijdragen. kapelaan Sacha Steijaert
Presentatie kapelaan Steijaert op 28/jan/2018
Beginnend met
de gezongen
Eucharistieviering van 09:30
uur en na de
zegen, zending
en het slotlied is
iedere parochiaan van harte
uitgenodigd om
persoonlijk met
onze nieuwe
kapelaan kennis te maken op de pastorie onder het genot van
een kop koffie of thee. Wij wensen met Uw inzet
en die van onze vrijwilligers onze parochie Sint
Clemens een mooie en gezonde toekomst toe!
Parochiebestuur & Pastoraatsgroep.

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 de kapelaan
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.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving
kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook
wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan 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 kapelaan 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 kapelaan bellen voor
een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).
7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten
doen in de kerk. De uitvaartmis is van 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 R.K. Begraaf-plaatsen.
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.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december organiseerde
Radio Maria Nederland de jaarlijkse Kerstmarathon.
Twee dagen live radio, van 06:30 uur tot 22:30 uur,
waarbij iedereen die Radio Maria een warm hart toedraagt, werd opgeroepen om de missie financieel te
ondersteunen. Deze actie heeft Radio Maria Euro
37.511,- opgeleverd. Radio Maria heeft haar dankbaarheid geuit aan de luisteraars voor deze gulle gaven.
Deze gaven zijn heel belangrijk. Radio Maria heeft
iedere maand € 50.000 nodig om alle kosten te kunnen
betalen. Men is grotendeels afhankelijk van giften.
Onze steun is nodig en wordt van harte gewaardeerd.

Bedevaart naar Beauraing, België, 21- 24 april 2018
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling
bisdom Den Bosch is van 21 t/m 24 april 2018 met
begeleiding van een priester. Er is goede medische
begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis,
Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H.
Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien,
ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille
aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes
Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der
verschijningen, Mariaal museum, Mariawake met
handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf
zieners bezoeken. De bedevaart van 21 t/m 24 april
2018 heeft de opstapplaatsen Schaijk en Eersel. ,
Helmond is opstapplaats bij voldoende deelnemers.
Reissom vanaf € 280,- p.p.. De dagbedevaart naar de
moeder met het Gouden Hart is op 22 april. De dagbedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p. Info bij het
pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R.
Senders, 0497-682296, http://nbcpromaria.weebly.com/
of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

Parochie Sint Clemens
1e H. Communie en H. Vormsel 2018
In december 2017 is het communie-project van
start gegaan en in januari het vormselproject.
Menig ouder van kinderen heeft zich aangemeld
om mee te helpen met de bijeenkomsten in de
pastorie. Dit is heel mooi. Zo worden de projecten
echt een inspanning van de hele gemeenschap.
Op zaterdag 27 januari worden de vormelingen
tijdens H. Mis van 17:30 uur gepresenteerd aan
de parochiegemeenschap. De kinderen die hun H.
Communie doen worden op 3 februari tijdens de
H. Mis van 17:30 uur gepresenteerd aan de
gemeenschap. U bent van harte uitgenodigd voor
beide gelegenheden. Het zou een mooie opsteker
voor de parochie en de kinderen zijn.
De data van de H. Communie en het H. Vormsel
staan ook al gepland:
De 1e H.Communie 2018 zal worden gedaan op
zondag 3 juni 2018 om 11:00 uur
Het H.Vormsel 2018 zal worden toegediend op
zaterdag 7 april 2018 om 17:30 uur
Start Actie Kerkbalans 2018: mijn kerk in

balans
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan.
Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Wist u
dat dit de grootste
inzamelingsactie van
het land is? Overal
vragen plaatselijke
kerken en parochies
aan hun le-den om een
financiële bijdrage over
te ma-ken. 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 toezeggingsformulier ruimhartig
in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk
voor meer informatie op onze website:
http://www.sintclemens.eu/.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk
bedanken voor uw bijdrage!

Opbrengst voedselbank collecte dec 2017
Beste Meneer pastoor van Roosmalen,
Allereerst wens ik u alle goeds en gezondheid toe
in het nieuwe jaar. Namens de voedselbank en
haar cliënten wil ik u en uw kerkgemeenschap
hartelijk danken voor de wel zeer gulle gift van
€ 1.005,64! die wij mochten ontvangen.
Hierdoor blijven wij instaat om ons werk voort te
zetten. Ondanks het feit dat het aantal gezinnen
bij de voedselbank –gelukkig- terugloopt blijven de
kosten nagenoeg het zelfde.
Wij zijn dan ook zeer blij met deze donatie.
Vriendelijke groet, Kasper Touwen
Voorzitter Stichting Voedselbank Bladel.
Lied voor het afscheid van pastoor Van
Roosmalen
Melodie:
Alle Menschen werden Brüder
Wij geloven in de Vader
In de kerk van Reusel is het vaak een drukte van
belang
Misdienaars en acolieten, ’t koor dat is er voor de
zang
Maar waar zijn we zonder leiding, zonder uitleg in
de preek
Met veel energie en passie ging u voor, ja, elke
week
In de kerk van Reusel is de laatste jaren veel
gebeurd
Meningen van buitenstaanders hebben zaken
ingekleurd
Wij betreuren de commotie, veel geschreeuw,
maar weinig wol
Dat bewees de Kerstmisviering: als vanouds, de
kerk zat vol
In de kerk van Reusel gaat de goede herder met
pensioen
Wat zult u in Nistelrode zonder ons toch moeten
doen?
Wij gaan u ook zeker missen, omdat u hier weg
zult gaan
Nu willen wij ú bedanken, voor al wat u heeft
gedaan

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.

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat ons
medeleven uit naar de nabestaanden van:
17-12 Riek Coolen – Fiers
92 jaar
28-12 Bert Maas
57 jaar
28-12 Nel Paridaans - Jansen
89 jaar
02-01 Coba Sweijen – Legius
87 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
Afscheid pastoor van Roosmalen en tevens ...
Zie het de volledige speech van de secretaris op
31 december 2017 namens bestuur en pastoraatsgroep op onze website: www.SintClemens.eu
Verder namen we ook afscheid van Mevr. Nellie
Kuijpers-Smets als koster van onze parochiekerk.
Nellie blijft haar overige taken nog vervullen. Ook
namen we afscheid van Margriet De kort-Wouters
als inval dirigente bij uitvaarten in onze kerk.
Beiden kregen de oorkonde met onderscheiding
van Sint Clemens en een bos bloemen. Wij als
parochie zijn hen beiden veel dank verschuldigd!

Colofoon
Mededelingen blad Parochie Sint Clemens
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel
Contact:
Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
Tel.: (0497) 64 13 60 / Kapelaan: 06 46154520
E-mail:
info@SintClemens.eu
Bank:
NL96RABO0143401963
Internet:
www.SintClemens.eu
Nieuwe kopij inleveren vóór 12 feb. 2018 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

