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HOOGFEEST PETRUS EN PAULUS op 29 JUNI
Als we een dezer dagen
even stil staan bij het levensverhaal van de twee
"grootste" apostelen
Petrus en Paulus, voel ik
een ge-zonde dosis optimisme in me opkomen.
Kijk maar eens hoe het
begonnen is. Petrus kennen we allemaal als degene, die Jezus tot drie keer toe verloochend heeft
om zijn eigen hachje te redden. "Ik ken die man
niet" hoorden we hem zeggen. En Paulus was een
christenvervolger pur sang, hij was degene, die de
opdracht gaf om de diaken Stefanus te stenigen.
van verrader tot steenrots
Beide heren zijn door Jezus wakker geschud. Tot
driemaal toe vroeg Jezus hem:" Petrus. hebt gij
Mij lief?". En bij de derde keer barstte hij in tranen
uit. Hij begreep, dat Jezus wist hoe zwak hij was
geweest. En nu noemt Jezus hem de rots waarop
Hij zijn kerk wil bouwen. Van verrader tot steenrots ... het kan in Jezus' ogen allemaal. Paulus
werd geroepen toen hij op weg was naar Damascus om de christenen daar in de boeien te slaan.
Hij werd getroffen door een bliksemflits, viel blind
van zijn paard en hoorde de stem van Jezus. Op
zijn vraag: wie bent U, gaf Jezus als antwoord: "Ik
ben Jezus, die Gij vervolgt. Waarom vervolg je
Mij?" Van vervolger groeide Paulus uit tot de
apostel van de heidenen. Petrus, een gewone
eenvoudige visser met een gezond boerenverstand wordt door Jezus geroepen. "Ik maak van
jou een visser van mensen." Petrus werd de
sleutelfiguur. "Aan jou overhandig Ik de sleutels
van het Rijk Gods", hoorden we Jezus zeggen in
het evangelie. Paulus daarentegen was een
intellectueel, een kenner van de H. Schrift, een
Schriftgeleerde met extreme opvattingen. Petrus
en Paulus: beiden worden ze door Jezus geroepen, maar in veel opzichten blijken ze elkaars
tegenpolen, met als hoofdpunt de vraag of de
heidenen zich eerst moesten bekeren tot het
Jodendom, voordat ze gedoopt mochten worden.
Dat heeft geleid tot het eerste concilie in Jeruzalem, waar -mede door enkele wonderlijke tekenenPaulus het gelijk aan zijn zijde kreeg. Dat concilie
leidde er toe, dat Herodus enkele apostelen
gevangen heeft genomen. Onze patroonheilige

Jacobus de Meerdere heeft dat niet overleefd. Hij
werd onthoofd, terwijl Petrus op wonderlijke wijze
kon ontsnappen uit de gevangenis.
trouw
Beide apostelen hebben de nodige ontberingen
doorstaan, maar bleven trouw aan hun roeping.
Ze hebben met hart en ziel de boodschap van
Jezus handen en voeten geven door in gesprek te
gaan met mensen, door zich in te leven in hun
religieuze en culturele achtergronden en die te
plaatsen in het licht van De Blijde Boodschap. Het
heeft veel mensen tot geloof gebracht. Als we hun
levensloop vertalen naar de tijd van nu, dan voelen we een gevoel van optimisme in ons opkomen.
Ook nu is er veel onvolmaakt in onze kerk, zijn de
tegenstellingen groot, maar als we paus Franciscus horen spreken over verzoening en vergeving,
dan proef je daarin de uitnodiging om de verschillen te overbruggen, niet door het eigen gelijk zoeken, maar door de boodschap van Jezus tot
richtsnoer te maken van ons handelen. De weg
van Petrus en Paulus leidde hen beiden naar
Rome. Van Petrus is het mooie verhaal bekend
dat hij, toen hij de stad uit vluchtte om zijn doodvonnis te ontlopen, Jezus tegenkwam. Toen
Petrus hem vroeg waar hij naar toe ging, antwoordde Jezus hem: "Ik ga naar Rome om voor
de tweede keer gekruisigd te worden." Petrus
begreep de boodschap en keerde naar de stad
terug. Als je in het kleine kerkje "Quo Vadis" -aan
de rand van de stad- binnenloopt, zie je de voetstappen van Jezus afgebeeld. Je mag van dat
verhaal geloven wat je wilt, maar het zegt wel
veel over de beide apostelen. Ondanks de zwakke
momenten, die hun leven kenmerkte, bleven ze
trouw aan hun geloof, trouw aan hun opdracht
vissers van mensen te zijn.
steunpilaren
Beide apostelen liggen begraven in Rome, het
centrum van onze kerk. De Sint Pieter is gebouwd
boven het graf van Petrus, terwijl het graf van
Paulus zich bevindt in de mooie kerk Paulus
buiten de muren. Beiden zijn de marteldood
gestorven, maar tot op de dag van vandaag zijn
ze beiden de steunpilaren waarop onze kerk
gebouwd is. Wat is er mooier om - staande bij hun
graf- ons geloof te belijden, dat we kunnen
samenvatten in die ene zin: "Waar wij de dood
onder ogen zien roept God de mens tot leven."
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
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 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.

De Eucharistie onze dagelijkse
Barmhartigheid
Zoals Paus
Johannes Paulus II
schrijft de
'zondagsgenade'.
‘Vanuit de genade
en de barmhartigheid van God’. Of zoals het gebed van Paus
Franciscus voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid: “Heer Jezus Christus, U hebt ons geleerd
om barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader en
hebt ons gezegd, dat wie U ziet Hem ziet. Toon
ons Uw gelaat en wij zullen gered zijn. Uw
liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van
hun verslaving aan geld; de overspelige vrouwen
en Magdalena ervan hun geluk alleen te zoeken in
een schepsel; liet Petrus wenen na zijn verloochening en verzekerde de berouwvolle dief van het
Paradijs“. En verder …
“Laat ons, alsof ze aan ieder van ons persoonlijk
gericht zijn, de woorden horen die U sprak tot de
Samaritaanse vrouw: "Als u de gave van God
kende!" U bent het zichtbare gezicht van de
onzichtbare Vader van de God, die Zijn macht
boven alles openbaart door vergeving en barmhartigheid: laat de Kerk Uw zichtbare gezicht in de
wereld zijn, haar Heer verrezen en verheerlijkt“. “U
hebt gewild dat Uw dienaren zich ook met zwakheid bekleden, zodat zij medelijden voelen met
hen, die in onwetendheid en dwaling verkeren:
geef allen die hen naderen het gevoel verwacht,
geliefd en vergeven door God te zijn. Zend uw
Geest en heilig ieder van ons met zijn zalving,
zodat het Heilig Jaar van de Barmhartig-heid een
jaar van genade van de Heer mag zijn en Uw
Kerk, met hernieuwd enthousiasme, het goede
nieuws naar de armen mag brengen, vrijheid verkondigen aan de gevangenen en onderdrukten en
blinden het zicht mag teruggeven. Wij vragen U
dit, Heer Jezus, op voorspraak van Maria, de
Moeder van de Barmhartigheid, U die leeft en
heerst met de Vader en de Heilige Geest in de
eeuwen der eeuwen.
Amen”.

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.
08-05 Piet z.v. Marc de Beijer en Irene de BeijerSaedt
08-05 Elise d.v. Erik Timmermans en Aline
Timmermans-v.Herk
12-06 Lotte d.v. Johan Broens en Anja BroensAntonis

Overlijden

Sam van Aarle - Renske Bleumer - Merel van den
Borne - Suus van den Borne - Isis Das - Sylvana
Dickhoff - Loek Gevers - Lynn van Gisbergen Julia Graat - Imke Hamers - Tijn de Kort - Sem
Kuijpers - Jorg Laarakker - Isi Latour - Youri de
Lepper - Mart van Limpt - Floor Maas - Femke
Michiels - Sven Peijs - Evelyn da Silva Coppens Sam Sterrenburg - Lars van Strijdhoven - Lotte
Vermeulen - Dafne Wagenaars - Luciano Beker Joris van den Borne - Wout van den Borne - Djim
Coppelmans – Fieke van Gisbergen - Jesse
Heesters - Jelle Hermans - Roos van der Heijden Jesse van Kemenade - Ties Lemmens - Evi
Lepelaars - Gijs van Limpt - Neel Rens - Floris
Verhagen - Bram Wouters - Isa van de Zande.

Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
11-05 Gust van Loon
68 jaar
13-05 Corrie Hendriks-v.Gisbergen 81 jaar
20-05 Leo van den Berk
86 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

1e H.Communie 2016
Op zondag 22 mei en 29 mei j.l. hebben 40
jongens en meisjes hun 1e H.Communie mogen
ontvangen:

Proficiat met dit mooie Sacrament!!!

Parochie Sintt Clemens
Een mooi samenzijn als afsluiting
voor de vakantieperiode

Aansluitend op de gezongen
Eucharistieviering van 10 juli 2016
bent U van harte uitgenodigd voor
een kop koffie of thee en vervol
vervolgens een glaasje om samen met
ons het afgelopen jaar af te sluiten
in de zaal en de tuin van de pas
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!!!

Bedevaart naar Kevelaer op donderdag 18
augustus 2016.
Vanuit De Kempen wordt jaarlijks de Bedevaart
naar Kevelaer georganiseerd.
niseerd. Dit jaar als thema:
‘Zalig de Barmhartigen’.De
e kosten zijn voor volvol
wassenen € 16,00 en voor kinderen € 8,00. U
heeft een geldig paspoort of identiteits-bewijs
identiteits
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
642874 of bij
Toos de Laat, Draaiboom 40, 5094 CC Lage
Mierde met tel. nr.: 013-5092278.

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u
alle informatie over de parochie. Voor meer info:
in
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 4 juli 2016 op de
pastorie of via e-mail
mail : info@SintClemens.eu

