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PINKSTERNOVEEN  
De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren om-
vat 9 dagen, precies de lengte van een noveen. 
Negen dagen bidden om de komst van de H. 
Geest. Mooi detail: Nu praten we dus niet over 
God maar we bidden -samen met Jezus- tot God.  
Het evangelie maakt ons tijdens de Pinkster-
noveen deelgenoot van een intens gebed van 
Jezus, waarin Hij God vraagt om zich om "zijn" 
volk te blijven bekommeren, opdat wij één mogen 
zijn zoals Jezus dat is met Zijn Vader.(Joh.17). Je 
zou dat gebed zijn geestelijk testament kunnen 
noemen. Jezus bidt om eenheid, opdat niemand 
van ons verloren zal lopen, niemand het spoor 
bijster zal raken door gebeurtenissen die het dag-
licht niet kunnen verdragen. Hij bidt, dat we niet 
uiteenvallen, maar bij elkaar blijven om door te 
kunnen gaan met wat Jezus in ons begonnen is.  
Levenshouding  
Jezus wist heel goed, dat je die onderlinge 
eenheid niet kunt afdwingen. Dat is iets wat te 
maken heeft met je levenshouding. Je kunt er 
eigenlijk alleen maar om bidden. Vandaar het 
vurige gebed van Jezus. De leerlingen treden in 
het voetspoor van Jezus. Ze hadden het bidden 
van Hem geleerd. Een prachtig voorbeeld daarvan 
lezen we in het verhaal van de eerste martelaar 
Stefanus(Hand.7,54-60). Met stenen in de hand 
staat een vijandige meute klaar om hem te ste-
nigen. Zijn prediking stond hun niet aan. Biddend 
zet hij zijn getuigenis kracht bij door -net als Jezus 
op het kruis- om vergeving te vragen voor zijn 
beulen: "Heer reken hun deze zonde niet aan" om 
daarna vol overgave uit te roepen: "Heer Jezus, 
ontvang mijn geest". "Daarna legden ze hun man-
tels neer aan de voeten van een jonge man die 
Saulus heette." Dat is de latere apostel Paulus, 
die zelf zegt, dat de steniging van Stefanus voor 
de grote ommekeer in zijn leven heeft gezorgd. 
Hierin lag de bron van zijn bekering.  
Saamhorigheid  
De jonge kerk trok zich op aan het voorbeeld van 
Stefanus en probeerde zich die houding van 
Jezus eigen te maken, ondanks de vervolgingen 
waarvan velen het slachtoffer werden. Ze probeer-
den niet alleen elkaar te helpen en te ondersteu-
nen, maar ze zochten elkaar ook op om samen te 
bidden, samen de maaltijd van Jezus te vieren. 
Juist door dat gevoel van saamhorigheid en hun 
volharden in het gebed kwamen ze iedere crisis te 

boven. Ze deelden al hun zorgen met God en dat 
maakte hen zo sterk.  
Vervolgingen  
Over vervolging gesproken ... de afgelopen tijd 
stonden we stil bij de duizenden doden in Syrië, 
die vermoord zijn om hun geloof. De paus noemt 
hen "martelaren". We worden ook nu nog dage-
lijks geconfronteerd met de wrede praktijken van 
l.S. en al die andere terreurgroepen in wier ogen 
christenen minderwaardige mensen zijn voor wie 
geen plaats is op onze wereld en dus gedood 
worden omwille van hun geloof. 
Samen komen  
Samen komen om te bidden en samen komen om 
te vieren ... het is niet meer zo vanzelfsprekend 
vandaag de dag. "Ik bid liever op mijn eigen ma-
nier, op mijn eigen plekje en met mijn eigen woor-
den". Die woorden klinken steeds luider, niet al-
leen op plaatsen waar mensen hun eigen ver-
trouwde kerk dreigen te verliezen, maar ook daar 
waar de kerk nog steeds het centrale punt is in de 
geloofsgemeenschap. We zijn wat gemakkelijker 
geworden. Laten we hopen dat ieder van ons in 
de nabije toekomst weer zijn weg weet te vinden 
naar de kerk, we kunnen elkaar doodeenvoudig 
niet missen. Eenheid in verbondenheid vraagt er 
om, dat we samen komen om te bidden en te 
vieren .. 
Solidariteit  
De eenheid waar Jezus om bidt en die Hij ons zo 
vurig toewenst, vraagt om solidariteit ... om een 
levenshouding, die ons er doet zijn voor elkaar, 
altijd en overal. Daarom is het goed om in deze 
dagen voor Pinksteren te bidden, dat ook wij 
geraakt en bezield mogen worden door het vuur 
van Gods’ liefde ... dat de adem van Zijn Geest 
ons helpt om onze 
geloofsgemeenschap te 
laten  uitgroeien tot een 
levende gemeenschap, 
waarin Gods liefde een 
menselijk gezicht krijgt. 
Dat vraagt om eenheid 
en verbondenheid. 
 
Pastoor van Roosmalen  
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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 bezoe-
ken 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 voorbereidings-
avond 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.  
 
Extra collecte in de parochie Sint Clemens in 
het weekend van 14 - 15 mei 2016 

De Week van de Nederlandse Missionaris  
*********************************************************  
Het ontstaan van de WNM 
Na de oorlog werd in vrijwel elke parochie de 
zogenaamde Missieweek gehouden. Dan vond 
een grote tentoonstelling plaats, waarop alle 
missionerende orden en congregaties én orga-
nisaties als MIVA en MEMISA een stand hadden. 
Een week lang maakten zij ‘reclame’ voor hun 
werk in wat toen nog missielanden werden ge-
noemd. Het organisatiecomité stelde eind jaren 
zestig aan de bisschoppen voor om in plaats van 
al die lokale missieweken één jaarlijkse, landelijke 
actie te houden voor de Nederlandse missionaris-
sen. Dat werd de Week voor de Nederlandse 
Missionaris, kortweg de WNM, die elk jaar plaats 
vindt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Waar 
missionarissen en missionair werkers aanwezig 
zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door geloof 
en naastenliefde geven zij zekerheden op om het 
leed van anderen te verzachten. Hierbij hebben zij 
onze hulp hard nodig. Steun de WNM en doe mee 
aan de activiteiten die we dit jaar organiseren 
onder het thema ‘Geloven in de ander’. Waar 
missionarissen ‘geloven in de ander’ veranderen 
levens voorgoed, ook die van henzelf. Er ontstaat 
een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking 
die leidt tot blijvende resultaten. Geloven in de 
ander is de sleutel naar missiewerk met tijdloze en 
grenzeloze relevantie. Draag bij aan het geloof in 
de ander en stel uw hart open. De WNM stelt zich 
ten doel aanvullende ondersteuning te geven aan 
Nederlandse missionarissen (religieuzen en leken)  
zowel in financieel als materieel opzicht als met 
het oog op hun welzijn. Het persoonlijk welzijn van 
de missionaris (religieus of leek) staat centraal. Al 
die missionarissen, die werken aan de ontwikke-
ling van het sociale en kerkelijke leven in dorpen 
en steden overal ter wereld. Veel gelovigen in Ne-
derland hebben gelukkig nog steeds geld over 
voor hun landgenoten, die ook een beetje namens 
hen in de armste gebieden werkzaam zijn! De 
missionarissen ervaren deze hulp als een grote 
steun in de rug. Wij bevelen deze extra 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. 
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Parochiekroniek 
 
Dopen 
Van harte feliciteren wij de ouders die in  
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.  
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.  
24-04  Quinty d.v. Rob de Bruijn en Karin 
                     Scheepens 

 
Overlijden 
Door het sterven van onze parochianen gaat ons  
medeleven uit naar de nabestaanden van : 
25-03   Miet van Gompel-Heesters             88  jaar 
26-03   Laurance v. Grinsven-Schellekens 90  jaar 
27-03   Jan van den Borne                          95  jaar 
05-04   Pieta Willems-Kokken                     87  jaar 
08-04   Dora Kerkhofs-van Gompel            85  jaar 
     
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 
H.Vormsel 2016 
Op zaterdag 9 april jl. hebben 22 jongens en 
meisjes het H.Vormsel mogen ontvangen van 
Deken Spijkers:  
Noël Antonius  - Jop van Avendonk  - Neele Bel - 
Steffy de Beijer -  Ilse Fabrie - Evi Gerrekens  - 
Pien van Gorp - Teun Gijbels – Noor van der 
Heijning - Pip Jansen  - Raf Jansen - Martin 
Kaethoven  - Cassandra van Kuijk - Ward 
Lavrijsen  -  Bram van Limpt - Romy Merkx - Jinte 
Michiels - Ronin Swaans – Pleun Swanen - Elles 
Verhagen - Martijn Verhagen – Gijs van 
Woudenberg.  

Proficiat met dit mooie Sacrament!!! 
 
 

Mededeling inzake wijzigingen in Kerkbijdrage. 
Als u n.a.v. de circulaire Kerkbalans 2016 het 
bedrag of wijze van betaling wilt veranderen dient 
u rekening te houden met onderstaande 
mededeling. 
In het verleden hebben parochianen van de 
voormalige parochies H. Johannes Evangelist te 
Hooge Mierde, St. Stephanus Vinding te Lage 
Mierde en H. Clemens te Hulsel, hun eigen bank 
gemachtigd om periodiek een bedrag van hun 
rekening over te maken naar de bankrekening van 
de voormalige parochies.  
Deze bankrekeningen zijn door het nieuwe 
parochiebestuur gehandhaafd en kunnen de 
periodieke overboekingen gewoon blijven zoals 
die oorspronkelijk zijn ingevoerd. Periodieke 
overboekingen die via internetbankieren zijn 
ingevoerd kunnen door betrokkenen zelf gewijzigd 
worden.  
Samenvatting: Hebt u de parochie een incasso-
machtiging afgegeven, dan kunt u wijzigingen 
doorgeven aan het parochiesecretariaat. Kiest u 
voor een nieuwe incassomachtiging door de 
parochie dan dient u de periodieke betaling bij de 
bank zelf in te trekken. Betaalt u de kerkbijdrage 
via een opdracht tot periodieke overboeking dan 
moet u wijzigingen doorgeven bij uw eigen bank. 

 
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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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 30 mei 2016 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 


