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Bedevaart naar Medjugorje
In het vorige parochieblad schreef ik u over mijn
aanstaande bedevaart naar Medjugorje. Van diverse parochianen kreeg ik de vraag om ook iets
over mijn ervaringen te schrijven. Bij deze geef ik
u dan ook een ‘kijkje in de keuken’. Het was voor
mij de eerste keer dat ik naar Medjugorje ging. Ik
maakte deel uit van een groep van 45 mensen.
Een gemengde groep van Nederlanders en Vlamingen. Als bedevaarts-priester verzorgde ik iedere dag de H. Mis en was beschikbaar voor gesprekken en het Sacrament van Boete en Verzoening. Ik was niet de enige priester. Een 87-jarige
Vlaamse priester ging ook mee als pelgrim. Met
deze wijze en beminnelijke man heb ik flink wat
tijd doorgebracht en veel geleerd van zijn rijke ervaring als godsdienstleraar en pastoor. Het was
een geweldige tijd! Ik zou graag drie aspecten van
het verblijf met u willen delen.
1. Bosnië en Herzegovina. Medjugorje ligt in het
land Bosnië en Herzegovina. Bosnië is het islamitische deel en Herzegovina het katholieke deel.
De bevolking in Herzegovina is voornamelijk kroatisch. Zowel Bosnië als Herzegovina zijn werkelijk prachtig. De mensen zijn erg aardig en vriendelijk. Ik werd gegrepen door de rauwe natuur die
mij meteen meenam in een sfeer van pelgrimage.
Veel bergen die als het ware al de aandacht op de
hemel richten.
2. Medjugorje als Maria-bedevaartsoord. De
kern van Medjugorje draait om de verschijningen
van Maria aan enkele tieners het dorp in 1981.
Verschijningen van Maria zijn in de katholieke kerk
niet vreemd, maar het feit dat de verschijningen
doorgaan is wel opvallend. Maria verschijnt in
Medjugorje op gezette tijden aan een deel van
toenmalige tieners die nu rond de vijftig zijn. Dit
vindt telkens plaats op de plaatsen van de eerste
verschijningen (de Verschijningsberg). Zelf ben ik
bij twee verschijningen geweest. Verwacht geen
groot spektakel. Men komt samen en de Rozenkrans wordt gebeden. Tijdens het bidden zien de
zieners Maria en zij spreekt tot hen. Je ziet wel dat
er iets gebeurt met de zieners. Ze gaan helemaal
op in het gebed. Na het gebed vertelt de ziener(es) wat Maria heeft gezegd. De boodschappen
zijn eigenlijk heel eenvoudig, gewoon katholiek.
Maria openbaart zich als de Koningin van de Vrede. Zij roept op tot bekering en tot groei in liefde
tot de drie-ene God. Met name de liefde tot haar
Zoon Jezus. “Hou van mijn zoon, in Hem is de

liefde van God getoond aan de wereld”. Maria
spoort telkens aan tot het bidden van de Rozenkrans om zo het leven van Jezus eigen te maken.
Maria vraagt om geregeld (zo vaak mogelijk eigenlijk) de Eucharistie te vieren als een ontmoeting met haar Zoon die zich lijfelijk aan ons geeft.
Ook spoort Maria aan om in het reine te komen
met God. Om onszelf te zuiveren door het Sacrament van Boete en Verzoening en zo steeds meer
op Jezus te lijken. Tijdens mijn verblijf draaide een
van de boodschappen om het ‘apostolaat van de
liefde’. Maria riep ons allemaal op om apostelen
van de Gods liefde te zijn. Om deze concreet te
maken in het leven van alle dag.
3. Medjugorje als plaats van genade.
Deze verschijningen en boodschappen maken
Medjugorje tot een omstreden bedevaartsoord.
Het is (nog) niet kerkelijk erkend. Maar toch ... de
boodschap van Maria wordt als het ware ‘vlees’ in
Medjugorje. Ten diepste heb ik een sfeer van
vrede ervaren. Wat Maria zegt wordt werkelijkheid
in Medjugorje. Ik begrijp dan ook heel goed waarom deze plaats zo’n aantrekkingskracht op jongeren heeft. Waar vind je nog echte vrede? En dit te
midden van alle commercie die je natuurlijk ook
ziet bij een bedevaartsoord. Waar mensen samenkomen, daar wordt gegeten en gedronken. Daar
zijn hotels en worden souvenirs verkocht. Dat
hoort er bij. Maar de kern is wel dat het leven in dit
dorp overeen lijkt te komen met hetgeen Maria
zegt bij de verschijningen. Daarom komen mensen uit alle delen van de wereld naar deze plaats.
Gewoon om er te zijn. Er zijn internationale Missen bij een enorme ‘buiten-kerk’. Er wordt de Rozenkrans gebeden en er is aanbidding van het H.
Sacrament. In de zomer zijn er speciale jongerenen gezinsbijeenkomsten. Het meest indrukwekkende is mate waarin mensen gebruik willen maken van het Sacrament van Boete en Verzoening.
Medjugorje roept het in mensen op om een nieuw
begin te maken. Om in te gaan op de liefde van
God en het hart te reinigen van alles wat het beknelt. Medjugorje wordt ‘de biechtstoel van Europa’ genoemd. Elke dag was ik gemiddeld 6 uur
lang aan het biecht-horen. Een indrukwekkende
gebeurtenis is het bestijgen van de ‘kruisberg’;
een grote heuvel met de staties van de Kruisweg.
Bovenop staat een groot kruis van 8 meter hoog
en de weg naar boven is echt een hele inspanning. Dit alles maakt Medjugorje tot een bijzondere plaats voor een katholiek. Ik kan het iedereen
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aanraden om te gaan. En ieder mag zijn/haar eigen redenen hebben om te gaan. Voor Jezus,
voor Maria, voor de sfeer van vrede, voor de kruisweg, voor de verschijning, voor de mooie omgeving … maakt niet uit. Gewoon goed om er te zijn.
Kapelaan Steijaert
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 de kapelaan
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 t/m vrijdag 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, Averbode-laan 29; Hulsel 
Elly Tijssen - Luijten, Vooreind 26.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving
kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook
wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan 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 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 voorbereidingsavond op dit sacrament.
5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met
de kapelaan 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 kapelaan 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,
woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:0014:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:0010:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis
plaatsvinden op één van onze vier Begraafplaatsen

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.

Theologie studeren aan het Sint
Janscentrum
De priesteropleiding van ons bisdom - het Sint
Janscentrum - start met een nieuw opleidingenaanbod voor alle mensen die theologie willen studeren. Er bestaat de mogelijkheid om volledige
opleidingen te volgen tot catechist en diverse
pastorale opleidingen. Dit zijn pittige opleidingen,
maar zeer de moeite waard. Ook zijn er korte en
langere cursussen om te helpen ons geloof te verdiepen. Onze bisschop, mgr. de Korte, wil zo aan
alle mensen de mogelijkheid geven om aan geloofsvorming te doen. Op 16 juni is er een open
dag in Den Bosch. Die duurt van 10:00 uur t/m
12:00 uur. Als mensen geïnteresseerd zijn om
naar deze open dag te gaan, dan kan men contact
opnemen met kapelaan Steijaert.

Gemengd Reusels Koor
Het Reusels Gemengd Koor viert dit jaar haar 90jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een jubileumuitvoering waarbij men samen met het gemengd
koor St. Caecilia uit Berkel-Enschot, een koor van
100 zangers vormt. Deze koren zullen op zaterdag
16 juni om 19:00 uur de H. Mis in Reusel feestelijk
opluisteren. Ter gelegenheid van het jubileum zal
men de prachtige Paukenmesse van Haydn ten
gehore brengen. De instrumentale begeleiding is
door een 40-tal muzikanten en solisten een grote
meerwaarde voor het koor. Men repeteert al ruim
een jaar enthousiast om tijdens het jubileum een
mooi repertoire ten gehore te kunnen brengen.
Vooraf aan de H. Mis worden enkele delen van de
Coronation Anthems van Händel uitgevoerd. Na
de H. Mis wordt ter gelegenheid van dit jubileum
het Te Deum van Dvorak uitgevoerd.
Verandering tijdstip H. Mis op 16 juni 2018
Omdat de parochie Sint Clemens graag meewerkt
om het jubileum van het Gemengd Reusels Koor
zo feestelijk mogelijk te vieren, zal de H. Mis op 16
juni ‘18 niet om 17:30 uur maar om 19:00 uur zijn.
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Inzegening Mariakapel te Lage Mierde
Op zondag 13 Mei jl. was het zover. Onder begeleiding van de Gildes Sint Sebastiaan en Sint Ambrosius en met muzikale begeleiding van Fanfare
O.N.A. werd het beeld geplaatst in de nieuwe
Mariakapel onder de absoute overkapping op de
begraafplaats in Lage Mierde. Kapelaan Steijaert
leidde de viering met gebed en samenzang.
Ondanks dat het deze dag Moederdag was waren
velen aanwezig, zowel uit Lage Mierde als ook
belangstellenden uit de omgeving.Tijdens de viering vond de plechtige inzegening plaats en de
viering werd afgesloten met zang en muziek van
fanfare O.N.A. Na de inzegening was er nog een
gezellig samenzijn onder het genot van een kopje
koffie. Dank aan allen die zich voor de kapel hebben ingezet. Met name dank aan alle vrijwilligers
die voor en achter de schermen betrokken zijn
geweest bij de realisatie van deze Mariakapel.

Bezoek mgr. de Korte Onze bisschop, mgr. de Korte, bezoekt graag de parochies in het
bisdom om zo het bisdom en de mensen te leren kennen. Het parochiebestuur is blij om mee
te kunnen delen dat mgr. de Korte op zondag 14 oktober onze parochie zal bezoeken. De
bisschop zal om 09:30 uur het H. Mis met ons vieren. Na de H. Mis zal er gelegenheid zijn om
de bisschop en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Iedereen is van
harte uitgenodigd.
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Parochiekroniek
Gedoopt
In de afgelopen tijd zijn de volgende
kinderen in onze parochie gedoopt:
13 mei
27 mei
27 mei
27 mei

Dani van der Lee
Ciske Wigman
Lieve Loonen
Jay Jansen

uit Lage Mierde
uit Reusel
uit Hooge Mierde
uit Reusel

We wensen deze kinderen en hun ouders een
gelukkige toekomst toe.

Overledenen
Het medeleven van de parochie gaat uit naar de
nabestaanden van parochianen die in de afgelopen tijd zijn overleden.
07-05 Maria Reijnen
90 jaar uit Reusel
07-05 Cor Vullings
75 jaar uit Reusel
08-05 Cees van den Borne 71 jaar Hooge Mierde
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Extra doopzondag
Momenteel is iedere vierde zondag van de maand
de dag waarop het Sacrament van het Doopsel in
de parochie wordt toegediend. Vanwege een
toename aan doopsels heeft kapelaan Steijaert
besloten om ook iedere tweede zondag van de
maand ouders in de gelegenheid te stellen hun
kindje te laten dopen.

Opbrengst Vastenactie 2018
Totaal bracht de Vastenactie in onze parochie op:
€ 938,25. Tijdens de Vastenactie 2018 zamelden
we geld in voor een project in Mbala in Zambia
(Afrika). Zusters helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.
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 2 juli 2018

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!

