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WAT VIEREN WE IN DE GOEDE WEEK
De laatste week voor Pasen wordt de Goede
Week genoemd en begint op Palmzondag. Alle
vier de evangelisten vinden het belangrijk te vermelden, hoe Jezus voor de viering van het Joodse
Paasfeest Jeruzalem binnentrok, gezeten op een
ezel. De ezel was het rijdier van de vroegere
vorsten van Israël, die nederig van hart waren en
niet oorlogszuchtig. Toen Jezus Jeruzalem
binnenkwam, trokken de omstanders takken van
de bomen en juichten Hem toe. Vandaar de naam
Palmzondag.
Palmzondag
Tijdens de
Eucharistieviering
op 19 maart om
17:30 uur houden
we met de kinderen
een Palmpasenprocessie. Aan
deze processie
kunnen alle
kinderen meedoen.
Je moet wel zelf je
palmpasenstok
maken. De
Communicantjes hebben die stok al gemaakt
tijdens de voorberei-ding op hun 1e H.Communie.
Hoe maak je een palmpasenstok? Je hebt nodig:
- twee latjes (één van ± 40 cm en één van ± 60 cm)
-hamer en spijker om latjes aan elkaar te maken.
-touw of lint (bovenste puntje wat aanscherpen)
-papier voor versiering en voor de slingers
-een haantje van brood (wordt door de parochie
verzorgd)
-fruit en eventueel wat paaseitjes – palmtakje van
de parochie
Wat betekent het allemaal? Het kruis herinnert
aan het lijden en sterven van Jezus. Het palmtakje
vertelt van Jezus die toege-zwaaid werd met
palmen, toen Hij in Jeruzalem kwam. Het is een
ereteken van de overwinning van Jezus op de
dood. De haan kraaide toen Petrus Jezus verloochende. Een haan kraait al heel vroeg als het
licht wordt, alsof hij zeggen wil dat het licht sterker
is dan de nacht, zoals Jezus sterker is dan de
dood. Twee sinaasappelen staan voor de sponzen
met water en azijn, die Jezus werden aangeboden
op het kruis toen Hij zei: "Ik heb dorst." Twaalf
eitjes herinneren ons aan de twaalf apostelen.

Eieren: uit een ei komt nieuw leven. Met Pasen
vieren we ook dat er nieuw leven is nà de dood.
Vóór de viering kom je met je zelf gemaakte Palmpasenstok naar voren in de kerk. Dan zetten wij er
een palmtakje op. Aan het einde van de viering
mag je je eigen palmpasenstok weer mee naar
huis nemen om die te brengen naar een zieke of
bejaarde (mag ook je eigen opa of oma zijn)

Witte Donderdag
Op de avond van Witte Donderdag, de laatste
avond van zijn leven, heeft Jezus met zijn
leerlingen het Joodse Paasmaal gehouden. Jezus
waste hen de voeten: een uiterlijk teken van
dienstbaarheid, waardoor het Rijk Gods tot stand
kan komen. Op nog een ander punt wijkt Jezus af
van de gebruikelijke rite. Toen Hij het grote ronde
brood brak en het aan zijn leerlingen uitdeelde, zei
Hij niet: "Dit is het brood, dat onze voorvaderen
gegeten hebben", maar "Dit is Mijn Lichaam. Blijft
dit doen om Mij te gedenken." En zo ook bij de
beker. In de prachtige tekenen van brood en wijn
biedt Jezus zichzelf aan.
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gaat het om de gedachtenis
van het lijden en de dood van Jezus. We vieren
de betekenis van Jezus' kruisdood voor onze
verlossing. In iedere kerk komen mensen dan
samen op het stervensuur van Christus voor het
bidden van de kruisweg. In de kerk hangen
afbeeldingen met de veertien verschillende
stappen of staties vanaf de veroordeling van
Pilatus tot aan de kruisiging op de berg Calvarie,
met daarna de kruisafname en de graflegging.
De naam "Goede Week" zegt dat bij alle rouw ook
een beginnende vreugde aanwezig is. Er is een
onlosmakelijke band met de verrijzenis. Na Goede
Vrijdag wordt het Pasen. Maar wil Pasen echt
uitgroeien tot het feest van het nieuwe leven, dan
kunnen we niet om Goede Vrijdag heen.
Ik wens eenieder alvast een Zalig Pasen toe!
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.
Op maandag 21 maart om 19:00 uur is er in de
kerk een Boete- en Eucharistieviering met nà
afloop de mogelijkheid om persoonlijk te biechten
bij de pastoor op de pastorie.
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 t/m 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.

Laatste eucharistieviering op Lindenhof
Op donderdag 3 maart j.l. is pastoor Van Roosmalen voor de laatste maal voorgegaan in de
Eucharistie op Lindenhof. Op donderdag 10 maart
zijn de laatste bewoners van Lindenhof verhuisd
naar hun nieuwe woonplaats. Ook hier weer
afscheid nemen van een oude en vertrouwde
plaats. Wij hopen dat alle bewoners van Lindenhof
weer snel zich thuis mogen voelen. Ook dank aan
alle vrijwilligsters. En zoals u hopelijk zult
begrijpen, gaan alle kerkelijke en liturgische
voorwerpen niet naar particulieren, maar komen
weer terug in de parochie. Dat er daarnaast een
overeenkomst is opgemaakt op 3 februari 2014
tussen vrijwilligsters van de Lindenhof en de
Parochie Sint Clemens omtrent het Mariabeeld is
alle reden om te zorgen, dat het beeld weer
terugkomt in de parochie en eventueel straks een
plaats krijgt in de nieuwe Mariakapel van Lage
Mierde op de R.K.Begraafplaats.
Paaswake en Hoogfeest van Pasen
Onze Bisschop heeft aan alle parochies wederom
kenbaar gemaakt, dat in de Goede Week en met
Pasen de vieringen alléén kunnen worden
voorgegaan door een priester van de
desbetreffende parochie. Het is zeker niet zo, dat
het leken is toegestaan om voor te gaan in één
van deze vieringen. Daarnaast zeker niet het
wijden van de paaskaars en het water. Dat is
volledig tegen de liturgie en de Katholieke Kerk.
Tevens kunnen er in dergelijke vieringen alléén
misintenties worden gelezen, wanneer er een
Eucharistieviering plaatsvindt.
Eenieder is van harte welkom in de kerk van
Reusel tijdens al deze vieringen, waarbij de
gezangen steeds weer worden verzorgd door ons
Koor Sint Clemens o.l.v. Anja van Lierop.
H.Vormsel op zaterdag 9 april om 17:30 uur
Bij deze Viering van het H.Vormsel door deken
Spijkers zullen 22 jongens en meisjes uit onze
parochie Sint Clemens het Sacrament van het
H.Vormsel mogen ontvangen.

Parochie Sint Clemens
Grafmonumenten en onderhoud
Wij vragen alle nabestaanden van overledenen,
welke een graf hebben op één van de vier R.K.
Begraafplaatsen om zorg te dragen voor een goed
en regelmatig onderhoud. Alle graven liggen er
meestal heel goed verzorgd bij. We hebben onlangs ook nog gesprekken gevoerd met enkele
bedrijven van grafmonumenten en hen gevraagd
om degelijk werk te leveren om eventuele verzakking tegen te gaan. De nabestaanden worden ook
gevraagd hier de betreffende bedrijven op aan te
spreken. Laat het zeker met Pasen een ontmoetingsplaats zijn met uw dierbaren.
Op de R.K.Begraafplaats Reusel is ook nog een
grote behoefte aan enkele vrijwilligers, welke op
de woensdagmiddag mee willen helpen bij het
onderhoud van de begraafplaats. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Gust Lavrijsen (tel. 620203)
Chrismaviering in de Kathedraal van de St.Jan
Op woensdag 23 maart om 19:00 uur vindt de
Chrismaviering plaats in de Kathedraal van de
St.Jan. Tijdens deze viering zullen alle priesters
van ons Bisdom wederom hun
priestergelofte bevestigen. De Bisschop zal tijdens
deze Viering de drie oliën wijden en zegenen,
welke de priesters gebruiken bij het toedienen van
de sacramenten. Eenieder is hierbij van harte
uitgenodigd en daarna ook voor een kop koffie op
het St.Janscentrum nabij de Kathedraal van de
St.Jan.

Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.
28-02 Lana d.v. Roy v. Limpt en Janneke
v.Limpt-v.Nunen
13-03 Luuk z.v. Robby Swinkels en Annemiek
v. Herk
Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
16-02 Cor Huijbregts
18-02 Bertha Vosters-van Limpt
27-02 Jos Vermeulen

82 jaar
86 jaar
82 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.

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

DAB+
Kort gezegd is DAB+ de opvolger van FM en staat
voor Digital Audio Broadcasting. Het is de digitale
variant van radio luisteren en wordt met de dag
populairder. Meer zenders, beter bereik en
overzichtelijk switchen tussen zenders zonder een
frequentie te zoeken. Met DAB+ kun je storingsvrij
radioluisteren dankzij het digitale signaal.
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 18 april 2016 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

Parochie Sint Clemens

