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SACRAMENTSDAG
De tijden zijn veranderd. Als we vroeger de kerk
binnenkwamen maakte iedereen een kruisteken
met wijwater en een kniebuiging, voordat we plaats
namen in de bank. Vandaag de dag gaat dat iets
anders. Het eerste wat we doen is elkaar vriendelijk
begroeten, alsof het een familiereünie betreft. Dat
Jezus zelf onze gastheer is in dit gebouw dringt
amper tot ons door. Vaak kun je aan de buitenkant
zien, wat er innerlijk beleefd wordt. Het geeft wel
stof tot nadenken.
begroeten
Als je uitgenodigd wordt op een feest, ga je eerst je
gastheer en gastvrouw begroeten, voordat je je onder je medegasten begeeft. Eigenlijk zouden we
ook als we een kerk binnenlopen eerst onze gastheer - Jezus zelf - moeten begroeten. Die kniebuiging en dat kruisje met wijwater zijn zo gek nog
niet. We worden er ons door bewust, dat we hier
samenkomen voor een ontmoeting met God. En die
ontmoeting vraagt om rust en een zekere ingetogenheid, want juist in de stilte laat God zich
ontmoeten.
respect en eerbied

Sacramentsdag (18 juni) is een dag, die uitnodigt
tot bezinning over de waarde, die de Eucharistieviering kan hebben voor ons leven. Willen we die
waarde uitdragen, dan kan dat alleen maar door
een houding, die respect en eerbied uitstraalt. Ik
kan proberen u in een theologisch verhaal duidelijk
te maken, dat ik persoonlijk geloof, dat Jezus in
brood en wijn werkelijk onder ons aanwezig is,
maar als u dat niet merkt aan de manier, waarop ik
u probeer voor te gaan, dan kom ik niet geloofwaardig over. Datzelfde geldt als we ons geloof willen
overdragen aan onze jeugd. Je geloofsovertuiging
voorleven zet meer zoden aan de dijk dan een
stortvloed van woorden. Bovendien … geloven
begint waar mijn verstand ophoudt met begrijpen.
Je komt pas tot geloof als je Jezus werkelijk wilt
binnenlaten in je leven. Een voorbeeld!
verplicht nummer
Je wordt uitgenodigd op een diner. Van je gezicht is

duidelijk af te lezen, dat die maaltijd valt onder de
categorie: "Verplicht nummer. Je kunt er niet onderuit." Het eten is voortreffelijk en toch smaakt het
niet. Waarom niet? Je zit als eenling in een gezelschap, waarvan je op dat moment geen deel wilt
uitmaken. De maaltijd heeft geen voedingswaarde
voor je verdere leven. Trekken we dat aanzitten aan
de maaltijd door naar de Eucharistieviering in de
kerk, dan hebben we meteen het antwoord op de
veel gehoorde opmerking: "Het doet mij niets. Het
spreekt me niet aan. Het is iedere keer hetzelfde."
Als je heel passief plaats neemt in de bank, je tijd
uitzit, doet het je inderdaad niets. Als we niet open
staan voor wat we hier vieren, als we God niet binnenlaten in ons leven, heeft de H.Hostie, die we
ontvangen als we ter communie gaan, geen enkele
voedingswaarde, omdat we dan de verbondenheid
met Jezus missen. Onze geestelijke honger wordt
alleen gestild als we er voor open staan.
open staan
Dat woord van God klinkt overigens niet alleen
maar binnen de muren van deze kerk. Als je in het
dagelijks leven je oren en ogen wijd openzet, dan
wordt de boodschap van Jezus ineens klaar en helder. Overal waar mensen hun hart op de goede
plaats hebben zitten, kan het leven geleefd worden
zoals God dat bedoeld heeft: warm, liefdevol en
menswaardig. Jezus noemt zichzelf in het evangelie het brood, dat uit de hemel is neergedaald, om
daar in één zin aan toe te voegen: "Als iemand van
dat brood eet, zal hij leven in eeuwigheid." Wij worden uitgenodigd om dat brood te eten als we ter
communie gaan. Ons leven heeft eeuwigheidswaarde. Maar er staat nog een zinnetje achter: "Het
brood, dat Ik zal geven is mijn vlees ten bate van
het leven der wereld." Jezus deelt zijn leven met
ons in de hoop dat wij het delen met elkaar. Liefde
doet delen, liefde doet leven.
Pastoor van Roosmalen
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

Parochie Sint Clemens
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.

Juul Lemmens - Yves Mossel - Samira Pauly Nilles van Raak - Eske Smolders - Jur Verhagen Lola van de Zande

21 mei 2017:

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

1e H.Communie 2017 Parochie Sint Clemens
Op 14 mei en 21 mei hebben 33 jongens en meisjes het Sacrament van de 1e H.Communie mogen
ontvangen: 14 mei 2017:
Ruben van den Borne - Julian Cijffers - Femke
van Gisbergen - Jasper van Gisbergen - Casper
van Kemenade - Rens de Kruijf - Ties de Kruijf -

Lars van Aarle - Luuk Ansems - Wesley van Beurden - Imme van den Borne - Krijn van den Borne Bram Broens - Britt Coppens - Twan Faes - Quinty
Giezen - Sven Hoskens - Anouk Huijbregts - Brent
de Laat - Alec Lavrijsen - Sil Lavrijsen - Naomi de
Lepper - Bram Mathijsse - Tjeu Maus - Britt Peijs Vic van de Ven. Hartelijk Gefeliciteerd met dit
mooie Sacrament!!!

Parochie Sint Clemens

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,- en voor kinderen € 8,-. 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!
DE BETEKENIS VAN RUST EN WERK
Het is in onze tijd bijzonder urgent er aan te herinneren, dat de Dag des Heren ook een dag van
rust van het werk is. Wij hopen van harte dat dit
ook door de burgerlijke samenleving erkend zal
worden, zodat het mogelijk is vrij te zijn van beroepsmatige bezigheid zonder daar negatieve gevolgen van te ondervinden. De christenen hebben
inderdaad - niet zonder verband te leggen met de
betekenis van de sabbat in de joodse traditie - in
de Dag des Heren ook de dag van rust van de dagelijkse beslommeringen gezien. Dit heeft een
zeer bijzondere zin, want het betekent een relativering van het werk, gericht op de mens: het werk
is er voor de mens en niet de mens voor het werk.
"Het is in onze tijd bijzonder urgent eraan te herinneren .... " Deze woorden zijn hoogst actueel. De
secularisering ofwel verwereldlijking van onze wereld (dat wil zeggen een wereld zonder God) is
wel het meest zichtbaar geworden op de zondag,
de Dag des Heren. De zondag lijkt in economisch
opzicht en in de beleving van de mensen niets

anders meer te zijn dan een normale werkdag.
Koopzondagen, zo mogelijk het hele jaar door,
blijken heel normaal te worden. De eeuwenlange
joods-christelijke traditie wordt daarmee in feite
omvergehaald. Derhalve is het "urgent eraan te
herinneren" en ook eraan mee te werken dat een
"tegenstroom", hoe klein ook, hoorbaar en zichtbaar blijft in onze samenleving. Dit mag een "tegenstroom van mensen" zijn, die de zondag heiligen en bewust maken dat de zondag de 'Dag des
Heren' is. De zondag is immers in christelijke zin
niet de laatste, economische dag van de week
(zoals uit bijna alle kalenders en agenda's blijkt),
maar de eerste dag van de schepping en de dag
van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
Bewust levende christenen kunnen hierin een
waarlijk krachtig getuigenis geven! Elk getuigenis
vraagt om bezinning, verduidelijking en voeding.
De bezinning wordt hierboven gegeven met de
conclusie: "Het is de aan God gewijde dag, die de
mens het begrip bijbrengt voor de zin van zijn
leven en ook voor zijn beroepsmatige activiteiten."
Voeding wordt ons gegeven door het Sacrament
van de Eucharistie. We zouden ook best kunnen
spreken van 'hét Sacrament van de zondag'
(waarbij de dagelijkse viering ook zeker aan te
bevelen is), omdat de Kerk - vanaf het begin van
haar ontstaan - de zondag op een bijzondere wijze
geheiligd heeft: door namelijk op deze dag als
christenen samen te komen en de Eucharistie te
vieren. De Eucharistie geeft ons het voedsel om
daadwerkelijk een 'tegenstroom' tegenover de verwereldlijking en ontchristelijking te vormen: om positief op te komen voor de zondagsheiliging. Om
anders te zeggen: het is te hopen dat de klokken
van de kerk op zondag (mogen) blijven luiden - en
mensen bewust ingaan op die uitnodiging.
Immers: een lege kerk is een anti-getuigenis voor
de zondagsheiliging! Op een nog andere wijze
biedt de bovenstaande tekst een impuls voor de
eucharistische aanbidding. Vanuit het 'ora et labora' (bid en werk) kunnen we bidden, dat vanuit de
eucharistische aanbidding het werk dat te doen is
op een goede, gezegende wijze plaatsvindt en we
vanuit het gebed kracht en inspiratie voor het werk
ontvangen. Tevens kunnen we hetgeen we bij het
werk ondervinden of meemaken in de eucharistische aanbidding aan de Heer aanbieden. Zo vindt
er een wederzijds geven en ontvangen plaats,
vanuit het gebed en het werk, met op de achtergrond deze gedachte: het werk is er voor de mens
en niet de mens voor het werk. Moge alles wat we
doen bijdragen tot de eer van God en het heil van
de mensen. Dat God ons hierbij zal mogen helpen!
Pastoor van Roosmalen

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.
24-05 Danika d.v. Jeremy Mitchell en
Vicky Mitchell-Hendriks

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
28-05 Tinus Huijbregts
01-06 Jan Versteijne

93 jaar
81 jaar

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

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
Tel.:
(0497) 64 13 60
E-mail:
info@SintClemens.eu
Bank:
NL96RABO0143401963
Internet:
www.SintClemens.eu
Nieuwe kopij inleveren vóór 3 juli 2017 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

