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DE GOEDE HERDER
Vaak herken je mensen aan hun stem. Je hoeft
door de telefoon niet eens die naam te horen, zo
bekend klinkt je die stem in de oren. Je bent er
mee vertrouwd. De leerlingen herkenden de stem
van Jezus. Hij was het, die hen geroepen had en
het geluid van zijn stem klonk hen vertrouwd in de
oren, alsof ze zich veilig voelden in zijn nabijheid,
zoals schapen dat hebben bij hun herder.
herkennen aan de stem
Maar de vraag is: hoe herkenden zij Zijn stem,
nadat Hij voor hun ogen aan Zijn hemelvaart was
begonnen? Konden ze Hem toen ook nog horen,
want dat is toch een beetje de vraag waar wij ook
mee zitten. Kunnen wij vandaag de dag Jezus nog
steeds herkennen aan zijn stem?
Wanneer ik bij een afscheidsviering één van de
kinderen over hun vader hoor vertellen is in het
geluid van de stem vaak de stem van de vader
zelf te horen: dezelfde intonatie, dezelfde manier
van spreken en vaak ook nog dezelfde gedachte,
alsof we de overledene zelf horen praten.
zijn stem laten horen
De leerlingen hebben Jezus van nabij gekend. Zij
waren de directe getuigen van wat Hij gedaan en
gezegd heeft. Je zou zeggen: Goed voorbeeld
doet goed volgen. Maar om uit hun schulp te kunnen kruipen hadden ze wel het heilig vuur nodig.
Jezus had hen een Helper beloofd. Toen Hij dan
ook bij het Hoogfeest van Pinksteren zijn geest
over hen had uitgestort, werden de apostelen
nieuwe mensen, die in staat waren verkondigers
te zijn van Jezus' woord. Ze deden dat "in zijn
naam" en niet op persoonlijke titel. Zoals ook wij
de lezingen altijd eindigen met de woorden: "Zo
spreekt de Heer." Wij mogen zijn stem laten horen. Jezus roept alle mensen. Hij roept ze allemaal van klein tot groot. Voelt de één zich geroepen tot kloosterling, priester, diaken of pastoraal
werk(st)er, of als vrijwillig(st)er in de parochiegemeenschap, voor de ander ligt er een prachtige
taak weggelegd als vader of moeder in een gezin.
Welke keuze we ook mogen maken, Jezus roept
ons allemaal op om Zijn Blijde Boodschap uit te
dragen in woord en daad.
talenten benutten
Hoe doe je dat? Gewoon door de talenten, die je
gekregen hebt, optimaal te gebruiken. De boodschap van het evangelie is duidelijk: God is een
goede Herder, die zijn schapen bij name kent en

iedereen het licht in de ogen gunt. Waar liefde
mensen samenbrengt, daar is God, daar worden
stenen een paleis, daar wordt geleefd, zoals God
dat heeft bedoeld.
Liefde is verdraagzaam, mild, geduldig en vergevend. Ze heeft een luisterend oor, een open oog
en een open hart, dat warmte en hartelijkheid uitstraalt. Aan ons de taak die liefde uit te dragen en
niet te rusten voordat iedereen beseft, dat de taal
van de liefde universeel is, niet aan landsgrenzen
gebonden.
beschamend
Helaas wordt lang niet altijd en lang niet overal de
taal van de liefde gesproken. We kennen de
beschamende vertoning rond uitgeprocedeerde
asielzoekers en de vluchtelingen. De taal van de
liefde wordt niet gesproken in landen, waar
terreurgroepen als IS, Boko Haram en AI Qaida
dood en verderf zaaien. Je zult als ouders de
boodschap thuis krijgen: "Van harte proficiat. Uw
zoon is zojuist tot martelaar verheven, maar hij is
wel dood."
In het evangelie
noemt Jezus
zich de herder,
die zijn leven
geeft voor zijn
schapen. Hij
kent al zijn
schapen met
naam en
toenaam, zelfs
met al hun
gebruiksaanwijzingen.
Een Herder die
van ons houdt
met alles wat hij
aan liefde in zich
heeft. Een
betere Herder kunnen we ons niet wensen. Dus:
niet langer mekkeren als ontevreden scha-pen,
maar warmte en vreugde uitstralen zoals schapen
dat blatend doen. Laat de komende vakantietijd
ook een tijd zijn van liefde en vreugde voor elkaar
en de hele wereld.
Een mooie vakantietijd toegewenst!
Pastoor van Roosmalen

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.

Verkoop kerk van Hulsel
Op 15 juni j.l. is bij de notaris officieel gepasseerd
de akte voor de verkoop van de kerk van Hulsel.
Op deze wijze blijft het mooie kerkgebouw voor de
kerkgemeenschap van Hulsel behouden en krijgt
het een passende invulling voor de toekomst van
het centrum van Hulsel.

Mariakapel in Lage Mierde
Na enkele gesprekken met een afvaardiging van
de Dorpsraad van Lage Mierde hopen wij als
Parochiebestuur van Sint Clemens, dat wij binnen
niet al te lange termijn kunnen aanvangen met de
bouw van een Mariakapel op de R.K.Begraafplaats van Lage Mierde. Daarnaast is het oude
torenuurwerk van de kerk geschonken aan de
Dorpsraad van Lage Mierde, waarbij de reeds
eerder ontvangen bijdrage van de parochie tot een
bedrag van € 3.500,00 geheel wordt besteed aan
de restauratie van dit torenuurwerk.

Verkoop kerk van Hooge Mierde
Op maandag 13 juni j.l. hebben wij als Parochiebestuur een gesprek gehad met een afvaardiging
van de Werkgroep Samen Doen Ons Dorp Hooge
Mierde. In dat gesprek hebben wij de nodige
duidelijkheid proberen te geven over de toekomstmogelijkheden van de kerk van Hooge Mierde. De
algehele conclusie was, dat we moeten streven
om op zo’n kort mogelijke termijn een nieuwe bestemming te geven aan deze kerk. Dat er hopelijk
ondernemers bereid zijn om dit mooie kerkgebouw
een passende invulling te geven voor het centrum
van Hooge Mierde. De koopprijs zoals al eerder
gemeld bedraagt € 275.000,00 kosten koper.

Spaargeld 1e H.Communie 2016
Op zondag 22 mei en 29 mei j.l. hebben 40
jongens en meisjes hun 1e H.Communie mogen
ontvangen.
Deze 40 communicanten hebben gespaard voor
de Cliniclowns en hebben totaal € 342,21
bijeengebracht als een ‘heitje voor karweitje’.
Hartelijk dank communicanten voor deze gulle
gift!

Parochie Sint Clemens
Slotviering communicanten en
vormelingen 2016
Op zaterdag 18 juni om 17.30 uur was er
slotviering voor de communicanten en vormelingen als afsluiting van hun voorbereiding. De
communicanten vormden het kinderkoor tijdens
deze mooie en sfeervolle viering. Het communicantenkoor werd geleid door Yvonne Verspaandonk en op het orgel begeleid door Jack Wouters.
Op het eind vond de verloting plaats van de
huispaaskaars en deze ging dit jaar naar Gijs van
Limpt. De verloting van de banieren gemaakt door
de vormelingen gingen dit jaar naar Romy Merkx,
Ward Lavrijsen en Jesse van Kemenade.
Verder werden er verloot aandenkens van de
Cliniclowns en op het laatst voor eenieder een
kleine attentie.
Bijzonder geslaagd en hartelijk dank!
Bedevaart naar Kevelaer op donderdag 18
augustus 2016.
Vanuit De Kempen wordt jaarlijks de Bedevaart
naar Kevelaer georganiseerd. Dit jaar als thema:
‘Zalig de Barmhartigen’. De kosten zijn voor
volwassenen € 16,00 en voor kinderen € 8,00.
U heeft een geldig paspoort of identiteitsbewijs
nodig. U kunt zich opgeven tot 29 juli 2016 bij:
Maria van Gompel - van Limpt, Hoogakker 43,
5541 ES Reusel met tel.nr.: 0497-642874 of bij
Toos de Laat, Draaiboom 40, 5094 CC Lage
Mierde met tel.nr.: 013-5092278.

Uit de nieuwsbrief ‘vrienden van Brazilië’:
1300,- euro voor Frater Theodorus Adams

Tijdens een bezoek van Frater Nicácio Huiskamp, een
collega van frater Theo Adams in Brazilië, aan Nederland, heeft hij een enveloppe met daarin € 1300,in ontvangst mogen nemen van Wout van Kemenade
(penningmeester van Stichting Vrienden van Brazilië).
Het geld is door allerlei projecten bij elkaar gebracht en
zal gebruikt worden om de kinderopvang in de crèches
zoveel mogelijk veilig te stellen. Frater Nicácio Huiskamp benadrukte nog eens duidelijk de noodzaak van
de financiële hulp uit Holland. Ondanks alle lokale
verbeteringen die hebben plaats gevonden blijft een
grote groep mensen onder de armoedegrens. De
overheid is momenteel weer in een crisis beland waar
de gewone burger de dupe van is omdat financiële
middelen uitblijven. Namens de kindertjes in Brazilië,
dank aan al degene die een steentje hebben
bijgedragen om dit bedrag bij elkaar te brengen.

Parochiekroniek
Voortgang projecten
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.
26-06 Suus d.v. Bart v.Lieshout en Carlijn v.
Lieshout-v.d.Voort
10-07 Sil z.v. Rob Kokken en Marloes Kennis
10-07 Frank z.v. Jakub Nowak en Karolina
Nowak-Mijas
Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden.
24-06 Rens Wouters

78 jaar

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

Afgelopen periode
zijn er een aantal
grote en kleine
Projecten gerealiseerd. Een paar
willen we hiervan
benomen. In de
crèche Clementina
in Pão de Açúcar
is een airco
geïnstalleerd en
zijn de kozijnen en muren geschilderd. De temperatuur
is nu weer beheersbaar waardoor de opvang van de
kinderen weer beter kan geschieden. Op de crèche in
Limoeiras is de naam van Clementina op de voorgevel
geschilderd. Ook deze crèche is opgeknapt waar we
reeds eerder melding van hebben gemaakt. Een verdiende vermelding en een vereeuwiging van haar
naam als verdienste voor al het werk dat zij verricht
heeft.
Voor de volledige nieuwsbrief,
zie de website: www.vriendenvanbrazilie.nl

Parochie Sint Clemens
H.Vormsel 2017 en 1e H.Communie
2017
Op zaterdag 22 april 2017 om 17:30 uur
wordt het Sacrament van het H.Vormsel
toegediend door Mgr. Mutsaerts.
Op zondag 14 mei 2017 om 11:00 uur de
1e H.Communie voor de kinderen van de
Akkerwinde, d’n Opstap, de Klimop, de
Clemensschool en de Mariaschool. Op
zondag 21 mei 2017 om 11:00 uur de 1e
H.Communie voor de kinderen van de
Leilinde.
Op de koffie na de mis ...
Aansluitend op de gezongen
Eucharistieviering van 10 juli
2016 bent U van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee en vervolgens een glaasje om
samen met ons het afgelopen jaar af te
sluiten in de zaal en de tuin van de
pastorie. De vakantieperiode breekt aan
en velen van ons maken daar gebruik
van om elders van rust en natuurschoon
te genieten of mooie steden te bezoeken. Geloven doe je samen. We willen
daarom samen even terugblikken op de
afgelopen periode en nà de vakantieperiode weer vol energie de komende
periode ingaan.
Aan allen, die met vakantie gaan, alvast
een prettige vakantie toegewenst.
Dus: Zondag 10 juli a.s. om 09:30 uur de
gezongen H.Mis door ons Koor Sint
Clemens en vervolgens op de koffie!!!

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 22 aug. 2016 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

