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Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
Het is jammer, dat een aantal kerkelijke feesten
veel van hun glans verloren hebben en dat in een
tijd, waarin we er ons aan kunnen optrekken. Zo'n
feest vieren we ook op 15 augustus: het Hoogfeest
van Maria ten Hemelopneming. Vroeger was dat altijd een Hoogfeest, wat gevierd werd als op een
zondag. Maar helaas … Nederland is het enige
West-Europese land, dat die zondag "afgeschaft"
heeft ter wille van de 24-uurs economie. En wat je
kwijt bent, krijg je niet gauw meer terug.
ten hemelopneming
Het woordje ten hemelopneming maakt ons veel
duidelijk. De kerk viert, dat Maria met ziel en
lichaam ten hemel is opgenomen. Ik hoor veel
sceptici al zeggen: "Mooi gezegd, maar waar haalt
de kerk die wijsheid vandaan?" Ik zou liever het
woordje "wijsheid" vertalen in "geloof”. Het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming heeft alles te
maken met het geloof, dat Maria zo vol was van
Gods’ genade dat ze -net als Jezus- zonder zonde
was. Dat haar leven helemaal toegewijd was aan
God. Ze gaf haar "jawoord" aan de engel Gabriël,
toen die haar vroeg of ze de moeder wilde worden
van Gods' zoon Jezus. En het antwoord van Maria:
"Mij geschiede naar uw woord."
trouw
We kennen het levensverhaal van Jezus en we zien
hoe Maria haar Zoon altijd trouw is gebleven. Ze
volgde Hem toen Hij met het kruis op zijn schouders op weg ging naar de Calvarieberg. Ze stond
wenend onder het kruis en heeft Hem neergelegd in
een graf. Maria begrijpt, wat velen onder ons voelen, als we voortijdig afscheid moeten nemen van
een geliefde. Op het kruis heeft Jezus Zijn moeder
aan ons gegeven, toen Hij tegen Johannes zei:
"Zoon, zie daar uw moeder". "Moeder, zie daar uw
Zoon". Jezus gaf zijn innig geliefde moeder aan ons
en daarmee werd Maria de Moeder van de kerk, de
Moeder van alle gelovigen.
de stem van Maria
Steeds meer mensen kijken mij vragend aan als ik
tijdens een ziekenzalving het woordje "ten hemelopneming" in de mond neem. Een woordje waar
veel geloof achter schuilgaat en dat veel hoopvoller
en bemoedigender klinkt dan "doodgaan". "Gelooft
u dat echt?”, wordt me dan wel eens gevraagd. Het
feit, dat Maria de eeuwen door veel van zich heeft
laten horen, sterkt mij in dat geloof. Velen onder
ons hebben haar bedevaartsoord in Lourdes bezocht en zittend bij de grot van MassabielIe hoor ik

Maria tot Bernadette zeggen: "Ik beloof je niet gelukkig te maken in deze wereld, wel in de andere."
Lourdes is zo' n plaats waar hemel en aarde elkaar
raken en waar je als het ware de stem van Maria
hoort. Zij wil ook onze moeder zijn.
bidden
Eén van de dingen waar Maria ons voortdurend om
vraagt is het bidden van de rozenkrans. Dat deed
ze in Lourdes, maar ook in Fatima en tal van andere bedevaartsplaatsen. Geloven in de kracht van
het gebed. We weten en ervaren allemaal dat de
wereld in brand staat. In Frankrijk werd zelfs een
priester vermoord tijdens de H. Mis. Waar en wanneer ben je nog veilig? Angst regeert. En toch ...
als we
Maria mogen geloven: waar mensen zich in gebed
verenigen, daar ligt de sleutel tot vrede. Vandaar de
oproep van Maria: "Wees volhardend in je gebed,
en je ervaart wat vrede is”. Vrede begint in jezelf en
bouwen aan vrede: dat doe je steen voor steen. En
worden we ongeduldig of verliezen we de moed,
omdat het zolang duurt ... hou je vast aan de belofte, die Maria deed aan Bernadette: "Ik beloof u niet
gelukkig te maken in deze wereld, maar in de andere." Hoop doet leven!
Pastoor van Roosmalen
Noot: 15 augustus om 19:00 uur Eucharistieviering
mmv Koor 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 wan-
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neer 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.

elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt
ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt
hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft
Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht,
stoffig en hobbelig zijn, is dat het ook het beste
vervoermiddel voor hem. De organisatie van de
veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project
‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest
kwetsbaren’ helpt MIVA hen om hun bestemming
te bereiken. MIVA hoopt met de bijdrage van de
collecte meerdere veldwerkers van een brommer
te voorzien. En daarmee nog meer mensen in
Burkina Faso een nieuwe toekomst. Al meer dan
80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen. Helpt u mee met de MIVA-collecte
op 26 en 27 augustus 2017? Heeft u nog vragen
of wenst u meer informatie? Neem dan contact op:
tel. 076-5217150, e-mail info@miva.nl, website
www.miva.nl. Wij bevelen deze MIVA-collecte
bijzonder bij u aan!

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Extra Collecte voor de MIVA in het weekend
van 26 en 27 augustus 2017. Vraagt met deze
kerkcollecte aandacht voor de veldwerkers in
Burkina Faso.
Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in
de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA
aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren’.
Vervoer van levensbelang Burkina Faso is één
van de armste landen van de wereld. Het land
heeft te kampen met droogte, gebrek aan water
en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het
grootste gedeelte van de wegen is onverhard,
stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan
de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te
bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. Veldwerker Bernard rijdt

Slotviering communicanten en vormelingen
Op zaterdag 24 juni hebben we de slotviering gehad met de Communicanten en Vormelingen
2017. De communicanten en vormelingen vormden samen in een sfeervolle viering het koor. Op
het eind van de viering was er een dankwoord
voor alle vormelingen en communicanten en voor
enkele ouders een bosje bloemen. Vervolgens de
verloting van de banieren, welke werden gewonnen door Hedy Wouters, Mika Vosters en Fran
van den Borne. De huispaaskaars werd gewonnen
door Julian Cijffers. Een mooie tijd van voorbereiding werd hiermede afgesloten.

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.
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Communicanten 2017 Parochie Sint Clemens
********************************************************
Datum 27 juni 2017 Referentienummer: 209511
Hartelijk dank!!
Geachte mevrouw Van
Limpt. Wat fijn dat de
communicantjes ons
weer steunen!
Heel hartelijk dank dan
ook voor de gift van maar liefst € 380,13 die wij
van hen hebben mogen ont-vangen. Villa Pardoes
ontvangt jaarlijks ongeveer 600 gezinnen met een
ernstig, mogelijk levensbe-dreigend ziek kind.
Dankzij uw steun beleven zij een onvergetelijke
vakantie waarin het ziek zijn even naar de
achtergrond verdwijnt en dat is fan-tastisch! We
ontvangen met grote regelmaat hart-verwarmende
reacties van onze gasten die dank-zij de steun
van onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers
een verblijf hebben gehad om van te dromen. In
de Villa genieten mensen. Onbezorgd. En dat is
precies waar Villa Pardoes voor bedoeld is! Wilt u
op de hoogte blijven van nieuws uit de Villa en
recente ontwikkelingen? Volg ons dan via onze
website en Social Media! We zijn te vinden op
Facebook, Twitter en YouTube. Namens onze
gasten nogmaals hartelijk dank voor de bijdrage!
Met vriendelijke groet, Villa Pardoes, Chantal
Frijters, Fondsenwerver.
Bedevaart naar Kevelaer op donderdag 17
augustus 2017.
Vanuit De Kempen, Eindhoven en omstreken is er
weer de jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Dit jaar als thema: ‘Met Maria - Het
Woord van Gods’leven’. Dit jaar vieren wij het
375-jarige bedevaartjubileum van Kevelaer en
voor Eindhoven het 275-jarige Kevelaerjubileum.
Mgr.Mutsaerts zal ons begeleiden bij deze jubileumbedevaart. 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 28 juli 2017 bij:
Maria van Gompel - van Limpt, Hoogakker 43,
5541 ES Reusel met tel.nr.: 0497-642874.
We vertrekken om 07:30 uur vanuit Reusel en
hopen omstreeks 20:30 uur weer thuis te zijn.
Gezien het jubileumjaar misschien een extra
stimulans om een keertje mee te gaan op
bedevaart naar de troosteres der bedroefden!
Bedevaart Lourdes 2017 Bisdom van ’sHertogenbosch van 14 tot 21 oktober
Bisschop De Korte nodigt u uit deel te nemen aan

een diocesane bedevaart naar Lourdes. Samen
willen we op deze bijzondere plaats ons geloof
bevestigen en vieren. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van
’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat
ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de
ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting
met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Reisopties
TGV: 14 t/m 21 oktober; Bus & VNB-lance: 13 t/m
21 oktober. We reizen met de TGV: deze snelle
treinverbinding brengt de bedevaartgangers in één
dag naar Lourdes. Heeft u zorg nodig en wilt u
graag met de bus naar Lourdes? Dan is de VNBLance iets voor u! De VNB-Lance is een bus die,
naast gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan
pelgrims die zorg nodig hebben. Zoals pelgrims
die van een (elektrische) rolstoel gebruikmaken of
pelgrims die liggend vervoerd moeten worden.
Medische en verpleegkundige begeleiding is aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes, zodat u
zorgeloos op reis kunt gaan. Meer informatie / inschrijven Zie website: www.vnb.nl (katholieke
reisorganisatie voor pelgrims) bel VNB: 073-681
.81.11 of mail roosmarie.manders@vnb.nl of:
www.bisdomdenbosch.nl (Bisdom van ’s-Hertogenbosch) of fvgenugten@bisdomdembosch.nl

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Postbus
16478, 2500 BL Den Haag
Betreft: Toezicht en handhaving opgraven zonder
certificaat nà 1 juli 2017. Met deze brief attendeer
ik u op het feit, dat in de Erfgoedwet is bepaald,
dat met ingang van 1 juli 2017 alléén bedrijven,
die beschikken over een geldig certificaat, opgravingen mogen verrichten. Mochten er in opdracht
van uw organisatie vanaf 1 juli 2017 opgravingen
worden uitgevoerd dan kan dat alleen als er over
een (voorlopig) certificaat wordt beschikt. Mocht
dat niet het geval zijn, dan zal men per die datum
het veldwerk moeten staken. De Erfgoedinspectie
zal er op toezien dat er nà 1 juli 2017 geen veldwerk wordt voortgezet of gestart door organisaties, die geen opgravingscertificaat hebben. Wanneer wij constateren dat een organisatie na 1 juli
zonder certificaat toch veldwerk uitvoert, en daarmee artikel 5.1, lid 1 van de Erfgoedwet overtreedt, wordt een handhavingstraject gestart. De
organisatie loopt daarbij het risico dat een last
onder dwangsom wordt opgelegd om er voor te
zorgen, dat de overtreding wordt beëindigd. Opzettelijke overtreding van artikel 5.1, lid 1 van de
Erfgoedwet is tevens een misdrijf en kan op grond
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van artikel 1a, sub 2, jo. artikel 2 en artikel 6 van
de Wet op de economische delicten ook tot strafrechtelijke sancties leiden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet. Mw. drs. B. Siregar,
Directeur Erfgoedinspectie

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:
15-05 Robert Peijnenburg
48 jaar
02-07 Anneke Schellekens-Moergastel 81 jaar
05-07 Riek Paridaans – van Esch
59 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Als Parochiebestuur en Pastoraatsgroep wensen
wij u allen een mooie vakantietijd toe in Reusel of
omgeving of wat verder weg!
En ook weer een behouden thuiskomst!

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 21 aug. 2017 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

