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Houd je droom levend!  
We kennen de beroemde preek van ds. Martin 
Luther King die hij op 28 augustus 1963 hield in 
Washington. Die preek duurde 17 minuten maar 
maakte diepe indruk: een droom over een wereld, 
waarin alle mensen gelijkwaardig zouden zijn en 
niet beoordeeld zouden worden op hun huidskleur, 
maar naar hun karakter. Vijf jaar later werd hij ver-
moord om deze droom. Toch is veel van zijn droom 
vandaag werkelijkheid geworden.  
 

In de Bijbel lezen we over de droom van Jozef. Hij 
ging er minder verstandig mee om dan Martin 
Luther King. Vertelde aan zijn broers, dat zij op een 
dag allemaal voor hem zouden buigen. Dat kostte 
hem bijna z’n leven. Z’n broers verkochten hem als 
slaaf naar Egypte. Daar belandde hij uiteindelijk in 
de gevangenis. Er leek niets terecht te komen van 
zijn droom. Wat moet hij vaak getwijfeld hebben, 
gewanhoopt. Toch hield die droom hem overeind. 
Uiteindelijk kwam zijn droom uit. Hij eindigde zijn 
leven als rechterhand van de Farao en zijn broers 
bogen voor hem neer toen ze voedsel in Egypte 
kwamen kopen, omdat er hongersnood in hun 
eigen land was.  
 

Leven houden 
Een mooie droom hebben is niet zo moeilijk. Maar 
zo’n droom werkelijkheid zien worden: dat is wat 
anders. Zo’n droom levend houden ook als er nog 
niets van te zien is; dat vraagt om volharding. Mis-
schien heb je dromen gehad, die in duigen zijn ge-
vallen. Heb je gedacht: dromen zijn bedrog. Soms 
is dat ook zo. Maar niet altijd. 
 

Want we mogen God bidden om een droom, om 
een heldere visie: Heer, wat is uw bedoeling voor 
mijn leven. Hoe kan ik met mijn mogelijkheden én 
met mijn beperkingen me inzetten voor U? Als God 
je een droom geeft dan mag je hem vasthouden, 
ook al zie je er soms nog niets van.  
 

Ik las het verhaal van een Zweedse zendeling, die 
ervan droomde om een stam in Papua te bereiken 
met het evangelie. Maar er kwam niemand tot ge-
loof; zijn vrouw stierf en teleurgesteld en verbitterd 
ging hij terug naar Zweden. Daar werd hij alcoholist. 
Jaren later bezocht iemand uit Papua hem. Hij ver-
telde dat hij het jongetje was, dat zijn vrouw de 
stamtaal had geleerd. Door het getuigenis van zijn 
vrouw was hij gaan nadenken en later tot geloof 
gekomen. Na het vertrek van de zendeling was hij 
zijn stamgenoten gaan vertellen over het evangelie 

van de zendeling. Nu waren er een aantal gemeen-
ten gesticht in die stam en honderden Papoea’s 
waren tot geloof gekomen. De zendeling had zijn 
droom verloren. Dat was jammer, want God was 
doorgegaan om zijn droom werkelijkheid te laten 
worden. 
 

Wat is het belangrijk voor ons om onze dromen 
levend te houden! Als je geen droom hebt in je 
leven, geen doel waar je je op kunt richten, loop je 
het gevaar dat je leven doelloos wordt.   
 

Gods dromen gaan nog veel verder. Hij droomt van 
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’; voor min-
der doet-ie het niet. God droomt van een land dat 
zich niet bedreigd voelt, een samenleving waarin 
sterk en zwak samen optrekken, hij droomt van de 
leeuw naast het rund, de wolf naast het lam. Met 
Martin Luther King, de vermoorde voorman van de 
Amerikaanse burgerrechtenbeweging droomt hij 
over kinderen van alle rassen die hand in hand lo-
pen. Met Anne Frank, vermoord in Bergen Belsen, 
droomt God van mensen oud en jong die verder 
gaan met waar ze in geloven.. 
 

God  wordt een kind in de kribbe, een droom van 
een kind. En dat kind, deze mens,  maakt 
gevoelens, dromen en visioenen in ons wakker 
waarvan we niet wisten dat we ze hadden. Hij 
maakt ons ontvankelijk voor alles wat de schepping 
ons aan moois en goeds te geven heeft. Hij zet zijn 
droom met ons voort. In alle verdriet, alle lijden, alle 
dood, zet hij zijn droom voort. Zo wordt deze wereld 
nieuw. Zo worden wij nieuw. Laten we onze droom 
levend houden. 
 

Pastoor Leendert Spijkers 
 

Belangrijke mededeling 
Mgr. De korte heeft kapelaan Steijaert tijdelijk uit 
het actieve pastoraat gehaald om hem zo de 
mogelijkheid te geven, om zowel lichamelijk als 
geestelijk wat aan te sterken, zodat hij zich weer 
met frisse moed kan toewijden aan de hem zo 
geliefde parochie.  Hierdoor komen tijdelijk alle 
missen in Mariahof en D’n Aachterûm, maar ook de 
doordeweekse missen en de zaterdagdienst te 
vervallen. Het Bisdom gaat priesters reserveren 
voor de missen op de zondagen en de kerkelijke 
feestdagen. Ook het belangrijkste pastoraat in onze 
parochie zal gewoon doorgang vinden. Zie voor de 
diensten het overzicht op de laatste pagina van 
deze INFO. 
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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 het secretariaat 
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 t/m vrijdag tussen 10:00 - 12:00 
uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend 
briefje en € 12,00 per H.Mis in de brievenbus doen 
van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mier-
de en Hulsel blijven voor het opgeven van de mis-
intenties de vertrouwde personen in beeld, name-
lijk voor: Lage Mierde  Hetty Vrijsen-Hagreis, 
Kloosterstraat 47; Hooge Mierde  Zus van 
Gompel - van Gestel, Averbode-laan 29; Hulsel  
Elly Tijssen - Luijten, Vooreind 26. 
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving 
kunt u een afspraak maken met het secretariaat. 
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 aanmelden 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 voorbe-
reidingsavond op dit sacrament.  
5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met 
het secretariaat. Zij regelen een priester, kapelaan 
of diaken die bereid is naar u toe te komen. (tel.: 
641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, 
Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, zieken-
huizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven. 
6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoe-
ning (Biecht) kunt u altijd het secretariaat bellen 
voor een afspraak op de pastorie (tel.: 641360). 
 

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten 
doen in de kerk. De uitvaartmis kan op 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 Begraafplaatsen 
 

Tel. Contact met onze parochie  
Op alle werkdagen tussen 10:00 uur en 
12:30 uur belt U naar (0497) 64 13 60 
 

Buiten deze tijden belt U enkel voor ziekenzalving 
of sterfgeval naar het NOOD nummer van de 
parochie op 06 46 15 45 20 
 

  ATTENTIE Aktie Kerkbalans 2019   
ALLE informatie aangaande KERKBALANS staat 
in de INFO van december op de pagina’s 4 t/m 6. 
U kunt deze altijd raadplegen op onze website: 
www.SintClemens.eu Ga vervolgens naar de 
tab.: “Parochie” en vervolgens “Publicatie’s” 
Selecteer dan de “INFO december 2018” 
 

Kerkbalans 2019 
Evenals bij een vereniging of organisatie, hebben 
wij als geloofsgemeenschap geld nodig om een 
gezonde situatie te houden rondom het hele paro-
chie gebeuren. Of we nu denken aan verlichting of 
verwarming, die moeten branden tijdens een 
viering in de kerk. Denk aan de Eucharistieviering, 
maar zeker ook aan een doopviering, een 1 ste 
Communie- en Vormselviering, een Huwelijk, Af-
scheidsdienst of een concert. De kosten die ge-
maakt worden voor de voorbereidingen, als die 
van de kinderen naar een uiteindelijke mooie 
viering. Licht en warmte hebben we nodig om ons 
thuis te voelen, om in licht en warmte bij elkaar te 
komen. 
Maar er zijn nog zo veel meer kosten die we als 
geloofsgemeenschap moeten dragen zoals onder-
houd van de gebouwen, de kerkhoven in de 4 ge-
loofsgemeenschappen.  Onze mooie kapelletjes. 
Het Clemenskoor, elke 2e zondag van de maand 
na de gezongen mis van 09:30 uur, samen koffie 
drinken op de pastorie.  

 
Door de tijdelijke afwezigheid van onze kapelaan 
zijn er een aantal geplande zaken stil komen lig-
gen zoals het opzetten van een ziekenbezoek-
groep en het organiseren van thema-avonden.   
Alles kost geld, we moeten er samen zorg voor 
dragen dat onze parochie Sint Clemens een voort-
bestaan heeft voor jong en oud, de betrokkenen 
uit Reusel, Hulsel, Hooge en Lage Mierde.  
Wij vragen U om een bijdrage via de kerkbalans. 
Steun ons en draag Parochie Sint Clemens een 
warm hart toe, zodat  alles op de oude voet kan 
door gaan voor jong en oud. Dat we in de toe-
komst kunnen blijven investeren in een bloeiende 
parochie.      Parochiebestuur Sint Clemens.  
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“Je wordt hier allereerst gezien als mens” 
René le Mair vindt inspiratie in de kerk 
Zingeving. Dat is voor René (55) een belang-rijke 
drijfveer om naar de kerk te gaan. “Je 
moet het leven zelf betekenis geven en voor mij is dat 
het zorgen voor elkaar. We zijn hier 
op aarde niet alleen voor onszelf, maar ook voor de 
ander. Dat omzien naar elkaar, dat 
vind ik het belangrijkste van het samen kerk‐zijn.” 
Toen René acht jaar geleden in Weesp met zijn vrouw 
meeging naar de katholieke kerk voelde hij zich me-
teen thuis: “In de kerk zijn mensen betrokken bij el-
kaar. Je wordt hier gezien als mens, zonder etiketjes of 
wat dan ook. Iedereen mag er zijn. Omzien naar elkaar 
kan altijd beter, maar de basis is dat je elkaar 

accepteert zoals je bent.” “Bijbelverhalen inspire-
ren mij om goed te zijn voor mijn omgeving” 
Inspiratiebron 
De R.-K. parochie van Levend Water is een fusie van 
drie parochies: Muiden, Muiderberg en Weesp. Uiter-
aard gaat het in de vieringen over het geloof en de 
verhalen uit de Bijbel. Die vormen voor René een be-
langrijke inspiratiebron: “Vooral de verhalen van Jezus 
vertellen wat omzien naar elkaar betekent. Jezus heeft 
dat voorgeleefd. Zijn verhaal is inspirerend en helpt mij 
om geïnteresseerd te zijn in anderen, om goed voor 
mijn omgeving te zijn en ook voor dier en milieu.” 
Jongeren en de toekomst 
René vindt het belangrijk dat die oude verhalen blijven 
klinken in de kerk, maar beseft ook dat jongeren op 
een andere manier kunnen zoeken naar spiritualiteit 
en zingeving. “Ik vraag me wel eens af hoe je jonge 
mensen kunt verbinden en inspireren tot omzien naar 
elkaar? Over dergelijke vragen denken we na in een 
stuurgroep, een soort denktank van de parochie.” 
Open kerk 
“De parochie wil graag een open kerk zijn”, vertelt Re-
né, “letterlijk zelfs, want nu zijn de kerkgebouwen heel 
vaak dicht. Het zou zo mooi zijn als mensen altijd in de 
kerk terecht konden voor bezinning, het branden van 
een kaarsje, of een goed gesprek. Er wordt nagedacht 
over hoe we dat kunnen realiseren. Maar de parochie 
wil ook op andere manieren open zijn. Zo hebben we 
een keer een avond gehad waar een imam, een rab-
bijn, een dominee en een pastoor hun geloofsverhaal 
vertelden. Dat was echt heel mooi! Een prachtig initia-

tief om begrip over en weer te krijgen en met elkaar in 
gesprek te gaan.” 
Nieuwkomers wegwijs maken 
“Sinds kort organiseert de parochie ook Wees Wel-
kom-middagen. Dat zijn gezellige bijeenkomsten met 
hapjes uit allerlei landen, speciaal voor statushouders 
in de stad om contacten op te doen en tips te ont-
vangen. Dat resulteerde in weer een ander initiatief: 
rondleidingen door Weesp om nieuwkomers wegwijs 
te maken.” 

“Een gemeenschap waar je geborgenheid vindt 
is zo waardevol!” 
René: “Die openheid, dat accepteren van de ander, dat 
is waarom ik in deze kerk blijf komen en zo’n plek 
wens ik iedereen toe. Een gemeenschap waar je gebor-
genheid vindt, waar je mensen ontmoet waar je op 
kunt bouwen. Dat is zo waardevol! Het omzien naar 
elkaar, dát is voor mij wat een kerk tot een prachtige 
gemeenschap maakt.” 
Wat is voor u waardevol in de kerk? 
Team Actie Kerkbalans. Foto: Ramon Mangold. 
 

Communicanten 2019 
November 2018 zijn wij gestart met 32 communi-
canten uit Reusel, Hooge Mierde en Hulsel. Met in 
totaal acht bijeenkomsten worden de kinderen 
voorbereid op hun eerste communie. Inmiddels zit 
de helft er al weer op. Tijdens deze bijeenkomsten 
werken we in zeven kleine groepjes begeleid door 
verschillende moeders. Voordat ieder naar zijn 
eigen groep gaat, beginnen we gezamenlijk met 
het aansteken van de huispaaskaars. Aan het 
einde komen de groepjes weer samen en worden 
de communieliedjes geoefend. 
 

Tijdens de missen waarbij de communicanten 
aanwezig zijn, vormen zij het kinderkoor. Met de 
Herdertjesviering hebben de communicanten niet 
alleen gezongen, een aantal kinderen hebben 
tijdens deze viering het kerstspel gespeeld, iets 
voorgelezen of meegeholpen met de collecte. 
 

De volgende viering waarbij de communicanten 
aanwezig zullen zijn, is de Voorstellingsviering 3 
februari. Op dit moment is de werkgroep samen 
met een aantal ouders druk bezig met het maken 
van de silhouetten van alle communicanten. Deze 
silhouetten zullen vanaf de voorstellingsviering tot 
de communie op 19 mei in de kerk hangen  
 

Samen met de ouders van de communicanten 
zorgen we ervoor dat de kinderen 19 mei hele-
maal klaar zijn om hun eerste heilige communie te 
mogen ontvangen.       Werkgroep 1e Communie. 
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Parochiekroniek  
  

Gedoopt 
 

In de afgelopen tijd is onderstaand 
kindje in onze parochie gedoopt: 
 

23 dec   Elise van den Bergh uit Reusel  
 

We wensen Elise en haar ouders een gelukkige 
toekomst toe. 
 

Overledenen 
 

Het medeleven van de parochie gaat 
uit naar de nabestaanden van:  
 

Jan Roso       86 jaar uit Reusel 
Mien Lavrijsen-Kwinten      88 jaar uit Reusel 
Thecla Koolmees-van Herk   83 jaar uit Reusel 
 

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

Opbrengst Voedselbank  
Kerstavond en 1e Kerstdag is het mooie bedrag 
van  €  1.070,88 opgehaald voor de voedselbank 
Bladel - Reusel-De Mierden. De aankondiging op 
Kerstavond was erg onduidelijk. We hebben deze 
avond de collecte met de meeste opbrengst als 
collecte voor de voedselbank aangemerkt. Met 
dank voor ieders gulle gift.   
 

Gevraagd: 
Grafdelver met kraantje voor de begraafplaats te 
Reusel. Voor nadere informatie kunt U contact 
opnemen met Gust Lavrijsen. Tel.: 06-22 86 57 58 
of per e-mail: a.c.lavrijsen42@gmail.com   
 

De afgelopen weken ontvingen we vele blijken van 
medeleven, begrip en wensen tot spoedig herstel 
voor onze kapelaan. Mondeling, per e-mail en per 
post. We blijven zorg dragen, dat al deze wensen 
bij hem terecht komen. Laten we hem ook in ons 
gebed speciale aandacht geven.  

        Parochie bestuur Sint Clemens 

 

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 leden om een financiële bijdrage over te 
maken. De kerk kan alleen bestaan dankzij de 
financiële steun van haar leden.    

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 
Telefoon:  (0497) 64 13 60  en in geval van 

Nood:     06 46 15 45 20 
Pastoor     Spijkers:  0499   57 12 50 

E-mail:      info@SintClemens.eu 
Bank:         NL 96 RABO 0143 4019 63 
Internet:    www.SintClemens.eu 
Nieuwe kopij inleveren vóór 18 maart 2019 
 




