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PINKSTEREN: DE TAAL VAN DE LIEFDE IS 
UNIVERSEEL  
Je zou er eigenlijk tussen moeten staan om te kun-
nen ervaren, wat er precies gebeurd is op die eer-
ste Pinksterdag. We horen in één verhaal meer dan 
we kunnen bevatten. De apostelen hadden zich op-
gesloten, ramen en deuren waren dicht, alsof ze 
gevangen zaten in hun eigen lichaam. En dan ge-
beurt er iets wonderlijks. Er is sprake van een enor-
me windvlaag, die het hele huis vulde. Van vuur dat 
zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. 
En ineens hebben ze de geest te pakken. Ze had-
den het gevoel, dat hun nieuw leven werd ingebla-
zen, dat alle leegte in hen opvulde. Van het ene op 
het andere moment gooiden ze alle schroom van 
zich af, ramen en deuren gingen open. Ze konden 
niet langer zwijgen. Ze voelden hoe Jezus in hen 
begon te leven, sterker dan ooit te voren en ze be-
grepen dat zij die boodschap moesten uitdragen. 
Het wonder van Pinksteren had van hen nieuwe 
mensen gemaakt.  
de toren van Babel  
We horen de verwondering in de reactie van de 
mensen. Ze verstaan de apostelen, ieder in hun ei-
gen taal. Dat moet de universele taal van de liefde 
zijn geweest. Voel je het verschil met de bouw van 
de toren van Babel. Mensen bouwden die toren, die 
tot in de hemel zou moeten reiken, om onafhanke-
lijk van God te worden. Waar mensen op de stoel 
van God gaan zitten, gaat het mis. Mensen begrij-
pen elkaar niet meer en er ontstaat een grote 
spraakverwarring. Van liefde was geen sprake 
meer.  
Pinksteren  

Met Pinksteren gebeurt het omgekeerde ... ieder-
een verstaat de apostelen in zijn eigen taal. De taal 
van de liefde verstaat iedereen, die er voor open 
staat. Zo is op het eerste Pinksterfeest de kerk ge-
sticht, die een geweldige boodschap had uit te dra-
gen: "Mensen, ieder van jullie is in Gods´ ogen de 

moeite waard. Hoe je ook bent en wie je ook bent. 
God houdt van jullie allemaal. Hij heeft het beste 
van zichzelf gelegd in ieder van jullie. Je mag je 
beeld van God noemen. Hij heeft zelfs zijn eigen 
Zoon gezonden, door de mensen veracht en aan 
het kruis geslagen, maar zo moest Hij God en de 
mensen weer met elkaar verzoenen. De kracht van 
Gods´ liefde deed Hem opstaan en in die verrijzenis 
mogen wij allemaal delen".  
in beweging  
En dan komen de apostelen in beweging. Ze leg-
gen zieken de handen op en die handoplegging 
heeft een genezende werking. Ze nodigen mensen 
uit om zich te laten dopen en zich bij hen aan te 
sluiten. Ze verzamelen mensen om zich heen, die 
de boodschap van Jezus handen en voeten willen 
geven: ‘Liefde is sterker dan haat en leven is ster-
ker dan welke vorm van dood ook. Geef die liefde 
handen en voeten en Gods´ liefde krijgt een mense-
lijk gezicht‘. De manier waarop de apostelen naar 
buiten traden werkte aanstekelijk. Voelbaar was, 
dat ze niet opereerden op eigen kracht, maar alles 
deden in naam van Jezus. Ze stelden zich dienst-
baar op, dienstbaar aan God en de medemens. 
Daar zit een uitnodiging in aan ons adres. Als ik kijk 
in de gedachteniskapel zie ik daar vele kruisjes 
hangen van overledenen, die allemaal een grote 
leegte achterlaten in menig mensenhart. We zien 
de leegte bij mensen als gevolg van een gebroken 
relatie. We zien de geestkracht in mensen weg-
vloeien, als je beseft, dat je leven ineens eindig is 
geworden door de ziekte, die je hebt. En we kennen 
mensen wier leven op z'n kop staat door onver-
wachte gebeurtenissen. Het hele dorp vindt het erg, 
maar jij voelt het. Er zit een wereld van verschil tus-
sen iets erg vinden of van binnenuit de leegte voe-
len.  
uitdaging  
Hier ligt een geweldige uitdaging aan ons adres. 
Jezus gaf mensen hun geestelijke veerkracht terug 
door hen biddend nabij te zijn. De apostelen deden 
dat ook. Het gebaar van de handoplegging en het 
maken van een kruisje op het voorhoofd kan een 
helende werking hebben, evenals het oprecht mee-
leven van mensen om je heen. Het gevoel dat je er 
niet alleen voor staat, dat er mensen zijn, die met je 
mee op weg gaan, omdat jij meer dan welkom bent 
in hun leven. Dat kan je helpen om de leegte op te 
vullen, die je in je voelt. Waar mensen zo handelen 
krijgt de kerk een menselijk gezicht en komt ze 
geloofwaardig over. Die kerk heeft toekomst.   
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liefde is sterker dan haat  
Liefde is sterker dan haat en het leven sterker dan 
de dood. Zeker een uitnodiging tot gebed omdat 
de wereld van vandaag in brand staat. Geloof en 
gods-dienst nemen in veel landen zulke extreme 
vormen aan, omdat de ideologie belangrijker is 
dan de mens met als gevolg, dat de 
mensenrechten op de meest grove wijze worden 
geschonden en iedere vorm van liefde ver te 
zoeken is. Je zou in het Mid-den-Oosten wonen 
en je zou ook nog christen zijn!  
Hoop  
Toch putten ook die christenen hoop uit het Pink-
sterverhaal. De apostelen trokken er op uit terwijl 
velen hen vijandig gezind waren. We weten hoe 
Paulus destijds één van de felste 
christenvervolgers was. Op zijn bevel werd 
Stefanus gestenigd. Maar hij moest er aan 
geloven. God riep hem op zijn weg naar 
Damascus. En Paulus groeide uit tot de apostel 
van de heidenen. Met Pinksteren wil God ook ons 
omarmen in de hoop, dat ook wij geraakt worden 
door het vuur van Zijn Geest. Adem die liefde diep 
in, ze kan de leegte in ons opvullen, en adem die 
liefde ook weer uit en blijf dat doen, zodat iedere 
mens - in en door ons - mag ervaren, dat God van 
alle mensen houdt, wie ze ook zijn en wat ze ook 
zijn. Ik wens u van harte een Zalig Pinksteren toe! 
                                          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 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, Averbode-
laan 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 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 Verzoe-
ning (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. 
 

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. 
  

1e H.Communie 2017 Par. Sint Clemens 
Op 14 mei en 21 mei om 11:00 uur doen 33 jon-
gens en meisjes hun 1e H.Communie in de kerk 
van Reusel. 33 Jongens en meisjes die zich sa-
men met hun ouders hebben voorbereid met het 
project ‘Samen groeien  in geloof‘. En hebben 
gespaard voor de kinderen van Villa Pardoes. 
 

H.Vormsel 2017 Parochie Sint Clemens 
Mgr.Mutsaerts heeft op 22 april het Sacrament 
van het H.Vormsel toegediend aan: Britt van den 
Borne - Fran van den Borne - Martijn van den Bor-
ne - Birgit Dieker - Nick van Gestel - Kyra Hen-
driks - Janne Hermans - Guillaume Herijgers -   
Lenne Jansen - Ties Kerkhofs - Maike Krijnen - 
Noa van Loon - Eva Schrik - Mauro Sebrechts - 
Hanna Starmans - Kevin van Strijdhoven - Teun 
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van Veldhoven - Maud Verspaandonk - Janouk 
van der Voort - Mika Vosters - Jasper Wieskamp -  
Hedy Wouters. 

 
Hartelijk Gefeliciteerd met dit mooie Sacrament!!! 
 

Opgravingen op de R.K. Begraafplaatsen van 
Sint Clemens 
De familie neemt contact op met een uitvaarton-
derneming om de opgraving te begeleiden. De 
uitvaartonderneming neemt namens de familie 
contact op met de Parochie en vervolgens wordt 
door hen de aanvraag tot toestemming ingediend  
bij de Gemeente. Na toestemming wordt alles ver-
der ingepland en afgestemd met de familie en de 
Parochie. Het bedrijf, wat door de uitvaartonder-
neming wordt ingeschakeld, moet een specialis-
tisch en gekwalificeerd bedrijf zijn en moet ook 
voldoen aan alle voorwaarden inzake eerbied en 
zorgvuldigheid. De opgraving kan plaatsvinden 
tussen 08:00 en 20:00 uur(in de winterperiode tot 
17:00 uur). Dit bedrijf moet de poort sluiten en 
aangeven met een bord,  dat tijdelijk de R.K.Be-
graafplaats niet kan worden betreden i.v.m. een 
opgraving. De grafplaats wordt ook geheel afge-
schermd met doeken,  waardoor géén inkijk mo-
gelijk is. De familie kan eventueel aanwezig zijn bij 
de opgraving,  doch hierbij wel een gepaste af-
stand aannemen. De ‘resten van de overledene’ 
worden op een eerbiedwaardige wijze geplaatst in 
een daarvoor bestemd kistje en overgebracht naar 
de plaats van herbegraving of crematie. Het bedrijf 
zorgt voor het zorgvuldig dichten van de grafplaats 
en het in de oude staat terugbrengen van deze 
plaats. De uitvaartonderneming blijft hiervoor ver-
antwoordelijk en treedt eventueel in contact met 
de parochie. 
  

Roepingenzondag  6 en 7 mei 2017 
Extra collecte voor de Priesteropleiding aan het 
Sint Janscentrum. Al vele tientallen jaren worden 
door ons Bisdom priesters opgeleid voor hun toe-
komstig werk in het pastoraat van de parochies. 
Een roeping tot het priesterschap,  wat ook vergt 
een gedegen voorbereiding voor de priester. Ook 

het opleiden van diakens en pastoraal assistenten 
wordt door ons Bisdom verzorgd.  Mede door uw 
financiële steun wordt dit mogelijk gemaakt. De 
overheid draagt niet bij in de kosten van het Sint-
Janscentrum, omdat de Kerk en niet de Staat het 
leerplan maakt. De opleidingen moeten dus wor-
den bekostigd uit particuliere giften. De kerkelijk 
erkende instelling Sonnius zorgt ervoor, dat er 
fondsen beschikbaar komen en dat deze worden 
beheerd. Het fonds heeft als doel de bisschop van 
's-Hertogenbosch materieel te steunen bij de 
priesteropleiding. In dit weekend van 6+7 mei vra-
gen wij in een extra collecte om daarvoor ook uw 
bijdrage te geven. Met dank namens Bisschop De 
Korte, alle parochies en priesters van ons Bisdom! 
 

Week vd Ned.missionaris 3 + 4 juni 2017 
Extra collecte in de parochie Sint Clemens in het 
weekend van 3 + 4 juni 2017: De Week van de 
Nederlandse Missionaris. Geloven in de ander - 
samen werken aan een andere wereld - Met hart 
en ziel zetten missionarissen en missionair wer-
kers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met ar-
me en uitgesloten mensen en blijven als anderen 
gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de 
ander. Dat geeft de ander kracht en moed de 
eigen levensomstandigheid te veranderen. Ruim 
dertig jaar werkt missionair werker Ellen Schouten 
in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroe-
pen. ‘Internationale solidariteit is in onze geglobali-
seerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze 
ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van ande-
ren op deze aarde.’ Als lid van de lekenorganisatie 
Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en 
de armen wonen en werken. ‘We trekken samen 
op voor ons recht op water, op elektriciteit, dat de 
vuilnis wordt opgehaald, dat de school opengaat 
of openblijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt 
of blijft’, beschrijft Ellen. Uit solidariteit met de ar-
beiders en armen zullen Calama-leden ook nooit 
een hoge functie aanvaarden. ‘Het gaat goed met 
de missie’, zegt father Nol Verhoeven. De Mill Hill-
missionaris werd eind jaren zestig naar Kameroen 
gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in 
het noordwesten van het land, inmiddels bijna vijf-
tig jaar geleden. ‘Ik maakte mij eerst het pidgin ei-
gen’, herinnert hij zich. Ook begon hij enkele loka-
le talen te leren. Hij leerde de tradities kennen en 
bouwde vriendschappen op met de mensen. ‘Ik 
werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud 
in Kameroen’, vertelt hij over deze beginperiode. 
Ellen en father Nol, en met hen honderden missio-
nair werkers en missionarissen, staan kwetsbare 
mensen bij in hun strijd tegen armoede en on-
recht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken 
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mensen in Nederland maken zij een verschil voor  
de mensen met wie zij hun leven delen. Wij beve- 
len de extra collecte in de kerk in het weekend van      
3 en 4 juni 2017 bijzonder bij u aan! 
 

Parochiekroniek 
Dopen 
 
Van harte feliciteren wij de ouders die in  
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.  
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe. 
  
19-02 Neel z.v. Joost v.Gompel en  
                          Hanneke v.Gompel-v.Herk 
 
Overlijden 
 
Door het sterven van onze  
parochianen gaat ons medeleven  
uit naar de nabestaanden van: 
 
27-03   Koos Antonis                                 64 jaar 
03-04   Marie Wouters - Maas                   90 jaar 
10-04   Gemaine v.Olmen - Verhaeren     89 jaar 
16-04   Trees Peeters - Schoormans        86 jaar 
25-04   Miet Voets - van Dooren               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. 

 

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 29 mei 2017 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 


