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ADVENT: LEREN ZIEN DOOR DE OGEN VAN 
HET GELOOF  
Wie een beetje gevoel heeft voor symboliek be-
grijpt waarom Johannes de Doper zijn prediking in 
de woestijn begint en de mensen uitnodigt zich 
onder te dompelen in het water van de Jordaan.  
De woestijn is dé plaats bij uitstek om tot bezin-
ning te komen. Wil je in de woestijn overleven, 
dan moet je alle overtollige ballast thuis laten en je 
beperken tot de meest noodzakelijke levensbe-
hoeften. Vroeger gingen mensen de woestijn in 
om hun leven, hun geweten te zuiveren om ge-
sterkt en geïnspireerd aan de slag te gaan. Verge-
lijk het maar met je eigen ervaringen: Als je door 
wat voor omstandigheden ook op jezelf wordt te-
ruggeworpen, worden ineens een heleboel dingen 
zeer betrekkelijk en kijk je anders tegen het leven 
aan.  
oppervlakkig  
Aan de rand van die woestijn roept Johannes de 
mensen op om zich om te keren naar God. Hun 
geloofsleven was behoorlijk oppervlakkig gewor-
den en Johannes zag ze steeds verder van God 
afdwalen. Alsof de geschiedenis zich herhaalt. 
Ook wij leven nu in een tijd, waarin er sprake is 
van een grote mate van geloofsvervlakking, waar-
door God steeds meer buiten beeld raakt, totdat 
een harde woestijnervaring je weer aan het den-
ken zet. Maar je moet van goede huize komen om 
in een woestijnervaring God te ontmoeten, temeer 
omdat ons leven dan beheerst wordt door die ene 
vraag: "Wat heb ik te zoeken bij een God, die mij 
zo zwaar op de proef stelt?"  
nabije God  
Johannes schetst zijn toehoorders een Godsbeeld  
waar we "iets" mee kunnen. Hij gelooft niet in een 
God, die naar willekeur aan touwtjes trekt en zo 
de één vreugde schenkt en een ander dompelt in 
groot verdriet. Johannes gelooft erin, dat God de 
mens altijd nabij is, op vreugdevolle momenten, 
maar ook op de meest wezenlijke momenten in 
hun leven. "Als je God binnenlaat in je leven", ho-
ren we hem zeggen, "ontmoet je Hem ook in je 
zwakheid, voel je dat Hij je draagt in je ziek zijn, 
dat je niet alleen staat in je verdriet, dat Hij je voe-
dingsbron is als al het andere zo betrekkelijk ge-
worden is".  
onderdompelen  
Het leven leren zien en ontdekken door de ogen 
van het geloof, daartoe nodigt Johannes ons uit. 

Hij preekte dus in de woestijn. Maar hij dompelde 
mensen ook onder in het water van de Jordaan. 
Daarachter gaat onze tweede symboliek schuil: Je 
laten onderdompelen was in het Oude Testament 
een teken van: je zelf reinigen, je omkeren naar 
God en Hem binnenlaten in je leven. Het is een 
uiterlijk teken van een innerlijke ommekeer. Je wilt 
voortaan anders en beter gaan leven. Een leven, 
waarin de waarde niet bepaald wordt door wat je 
hebt, maar door wat je bent. Een God toegewijd 
leven, noemen we dat. Johannes doopte op de 
plaats waar de woestijn over ging in vruchtbaar 
land ... op de grens van leven en dood. Op dat 
kruispunt roept Johannes ons op om te kiezen 
voor een leven, dat toekomst heeft, omdat het ge-
dragen wordt door God zelf.  
De advent is een periode, waarin we ons bewust 
mogen worden van de waarden en normen, die 
ons leven kwaliteit geven ... een periode om alles, 
wat ons hindert om God te herkennen, van ons af 
te schudden, om uiteindelijk God te kunnen ont-
moeten in dat kleine, weerloze kind in de kribbe. 

                             Pastoor van Roosmalen 
 

Tekst ‘Onze Vader’ aangepast 
In Nederland en Vlaanderen bestaan verschillen-
de versies van het Gebed des Heren. Daar komt 
nu verandering in. Het ‘Onze Vader’ krijgt een ge-
meenschappelijke vertaling. En dus komt er een 
nieuwe gebedstekst, die met ingang van de ko-
mende Advent (vanaf 27 november 2016) wordt 
ingevoerd. Tientallen jaren bleek het niet mogelijk 
om tot een gezamenlijke tekst van het voornaam-
ste katholieke gebed voor Nederland en Vlaan-
deren te komen. De commissie die zich boog over 
de herziening van de vertaling van de opbouw van 
de mis zag een unieke kans om eindelijk te komen 
tot een tekst van het Onze Vader voor het gehele 
Nederlandse taalgebied. De aangepaste vertaling 
van het Onze Vader (Gebed des Heren) luidt: 
 

“Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade“. 
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De tekst heeft de goedkeuring van zowel de Ne-
derlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, 
als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst. 
 

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. Op maandag 19 
december direct na de Boeteviering van 19:00 
uur is er gelegenheid tot een persoonlijke biecht 
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 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. 
 

Opgave voorbereiding op het H.Sacrament van 
de  1e H.Communie 2017  en   H.Vormsel 2017 
34 jongens en meisjes gaan hun 1e H.Communie 
doen                        op 14 of 21 mei 2017 
24 jongens en meisjes gaan hun H.Vormsel 
ontvangen               op 22 april 2017  
 

Extra collecte Nationale Jongerencollecte 2016                
weekend 19 – 20 november 2016 
Gelukkig wordt er in ons Bisdom veel voor jonge-
ren georganiseerd. Weet je trouwens, dat er een 
Jongerencollecte is om dit soort dingen mogelijk te 
maken? Uw gebed en financiën zijn onmisbaar om 
het jongerenwerk in stand te houden. In de zomer 
hebt u misschien wel beelden van de Wereldjon-
gerendagen (WJD) op televisie gezien. Het is 
hoopvol het enthousiasme van zoveel jongeren te 
zien. Paus Franciscus heeft hen opgeroepen om 
te bouwen aan een persoonlijke relatie met Jezus 
Christus. Ook spoorde hij hen aan om vreugdevol 
deel te nemen aan het leven in parochies. Jonge-
ren worden gestimuleerd om zich in te zetten in 
hun parochie. Helpt u mee om het jongerenwerk in 
Nederland in stand te houden? Uw gebed en fi-
nanciën zijn van onmisbare waarde. Mocht u op 
19 of 20 november niet in de gelegenheid zijn om 
naar de kerk te gaan, dan kunt u altijd ook een gift 
overmaken op rekeningnummer 278 4498, t.n.v. 
'Secretariaat RK Kerkgenootschap' te Utrecht, 
o.v.v. 'Jongerencollecte'. Voor meer informatie 
kunt u tijdens kantooruren bellen naar 030-2326 
923. De Jongerencollecte is een samenwerking 
tussen de bisdommen en Jong Katholiek. Wij be-
velen als Parochie Sint Clemens deze Nationale 
Jongerencollecte bijzonder bij u aan! 
 

Extra Collecte Theo & Theo & Zuster Wouters                         
26-27 nov. 2016  
Ook al verblijft Theo van Gompel al enkele jaren in 
Postel, toch is hij nog steeds met zijn gedachten 
bij zijn missie in de Congo. Regelmatig corres-
pondeert hij nog met de mensen, die nog op zijn 



            Parochie Sint Clemens   

missie werkzaam zijn. Nog steeds is er een grote 
aanloop van mensen, die gehandicapt zijn. Samen 
met het Liliana Fonds proberen zij die mensen 
een menswaardig bestaan te geven. Theo Adams 
werkt al vele jaren onvermoeibaar in zijn kinder-
dorp in Belo Horizonte Brazilië. Ook al groeit de 
economie in dat land spectaculair toch is de nood 
bij velen nog hoog. Steeds komen er weer aanvra-
gen voor hulp bij het kinderdorp. Natuurlijk laat 
Reusel hem daar niet alléén in staan. De mensen 
van Vrienden van Brazilië rekenen ook weer op 
ons, wat betreft de projecten van wijlen Zuster 
Wouters. Na het overlijden van Zuster Wouters 
heeft de familie besloten om de ondersteuning van 
de kinderen en de sociaal zwakkeren te blijven 
ondersteunen. Het werk van Zuster Wouters moet 
voortgezet worden.              
Jaarlijks ondersteunen velen van u de Theo’s en 
Zuster Wouters door een vaste donatie. In boven-
genoemd weekend zal er een extra collecte zijn 
voor hen allen. Giften kan men ook storten op het 
rekeningnummer van de parochie Sint Clemens 
t.n.v. Theo en Theo en Zuster Wouters met 
rekeningnummer NL96RABO0143401963. Wij 
bevelen deze collecte weer bijzonder bij u aan! 
Parochiebestuur en MOV Sint Clemens 
 

Extra collecte weekend van 10 en 11 december 
2016 voor de bisschoppelijke Adventsactie  
Adventsactie 2016: solidariteit doorgeven! Onze 
economie doet denken aan een nieuwe ‘gods-
dienst’, compleet met ‘offers’ die wij vandaag moe-
ten brengen zodat het morgen beter gaat. Solida-
riteit met mensen die het minder hebben, is ver te 
zoeken, zeker als ze ver weg wonen. Adventsactie 
vraagt aandacht voor hen, in het bijzonder voor 
moeders & kinderen. Onze solidariteit moet niet 
gebaseerd zijn op wat we ooit nog willen terug 
krijgen, maar op hetgeen we allang van anderen 
gekregen hebben. Van onze ouders vooral, die 
ons met hun liefde omringd hebben zodat we kon-
den opgroeien en konden worden wie we zijn. 
Gods liefde voor ons wordt zichtbaar door de lief-
de die wij van anderen kregen. De liefde die wij 
van anderen hebben ontvangen, is de basis voor 
onze solidariteit met anderen. Die solidariteit mag 
zich niet beperken tot onze eigen kring van familie 
en bekenden. Die solidariteit moet zich uitbreiden 
tot een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze 
wereld. Alle mensen zijn door God geschapen, 
voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestor-
ven. Iedere ouder hoopt het beste voor zijn kind. 
Iedere nieuwgeborene is een nieuwe kans op een 
mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder 
kind bergt in zich de hoop en het verlangen naar 

een betere toekomst. Het hoogtepunt van die 
hoop is de geboorte van het kind in een stal in 
Bethlehem. Laten we in die hoopvolle verwachting 
van Kerstmis ons hart laten raken en onze solida-
riteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld 
waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het 
kind in de kribbe die gewild heeft. Dit jaar vraagt 
de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens 
de Advent aandacht voor vijf projecten in het bui-
tenland, die alle moeders en kinderen centraal 
stellen. Meer informatie vindt u op www.advents-
actie.nl. U kunt bijdragen via de collecte in de 
kerk. U kunt ook doneren via de website van Ad-
ventsactie. U kunt ook geven op rekening-nummer 
IBAN: NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie 
Den Haag. Wij bevelen als Parochie Sint Clemens 
deze extra collecte bijzonder bij u aan!   
 

Allerzielen 2016 
Wij gedenken onze medeparochianen, die sedert   
27  oktober 2015  zijn overleden: 
27  okt   Pieta de Laat – Soontiëns             92 jaar       
27  okt   Anneke Huijbers                            90 jaar 
  3  nov  Francien van Gompel          80 jaar 
  3  nov  August Michelbrink      81 jaar   
14  nov  Wout van Gompel       81 jaar 
19  nov  Jan van Gompel        73 jaar 
23  nov  Toon van Dongen                 90 jaar   
10  dec  Jan van Gisbergen      93 jaar   
28  dec  Jan Koolen                                    84 jaar 
30  dec  Marie Kokken-v.d.Biggelaar      94 jaar 
  2  jan   Jo van Herk       87 jaar 
20  jan   Pieta van Eekert-Vermeulen       101 jaar 
23  jan   Kees van Eijk       71 jaar 
24  jan   Peer Bruininx       91 jaar 
28  jan   Annie Maas-Kerkhofs      99 jaar 
16  feb  Cor Huijbregts       82 jaar  
18  feb  Bertha Vosters-van Limpt     86 jaar 
20  feb  Ria van Gool – Vermeulen             86 jaar 
21  feb  Martie Bel                  51 jaar   
22  feb  Cor Jansen                    81 jaar   
27  feb  Jos Vermeulen       82 jaar 
25  mrt  Miet van Gompel-Heesters      88 jaar 
26  mrt  Laurance v.Grinsven-Schellekens 90 jaar   
27  mrt  Jan van den Borne                        95 jaar 
  5  apr  Pieta Willems – Kokken        87 jaar   
  8  apr  Dora Kerkhofs-van Gompel     85 jaar 
  6  mei  Annie Jansen – van Sambeek     81 jaar   
11  mei  Gust van Loon       68 jaar  
20  mei  Leo van den Berk         86 jaar 
24  juni  Rens Wouters       78 jaar 
  6  juli    Jakob Doddema       67 jaar 
21  juli    Toos Roovers-Timmers      89 jaar 
11  aug  Toos van Hoof – de Bresser     90 jaar 
26  aug  Lien Kox-Gevers       81 jaar 



 
30  aug  Ans Dirks- van Diepenbeek 
  1  sep  An Gevers – van Limpt  
  1  sep  Peter van den Borne  
13  sep  Truus v.d. Borne–van Limpt 
18  sep  Elly Jansen-Clemens  
23  sep  Nel van Gompel – Peters          
27  sep  Jo van Gompel-Stappaerts 
  3  okt   Ria v.d. Zanden-van Wanrooij
18  okt   Maria van Loon                          
 
 
 
       Dat zij mogen rusten in vrede ! 
 

Parochiekroniek   
 

Dopen: 
Van harte feliciteren wij de ouders die in 
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
  

09-10  Nine d.v. Arno Borsboom en Anja
                          Borsboom-Huijbregts 
09-10  Ilse d.v.  Pieter Lavrijsen en Jolanda
                          Lavrijsen-vd Heijden
 

Wij wensen hen een gelovige toekomst toe. 
 

Overlijden 
Door het sterven van onze  
Parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van: 
 
03-10   Ria v.d. Zanden-v.Wanrooy   68  jaar
18-10   Maria van Loon                      
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
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Kerkbalans 2017 komt eraan!
 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn 
weer in volle gang. Het thema van de actie is 
komend jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. In de INFO van 
december ontvangt u het verzoek om bij te dra
gen. Net als voor een huishouden is een gezonde 
financiële situatie belangrijk voor onze parochie. 
Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochi
anen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bij
drage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten 
uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor on
ze parochie. We hopen dan ook
mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we 
onze belangrijke taken blijven vervullen

 
 

 
 

Colofoon 
Mededelingen blad Parochie 
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 
pastorie of via e-mail : 
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Mededelingen blad Parochie Sint Clemens  
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel    

Kerkstraat 1, 5541 EM  Reusel 
(0497) 64 13 60 
info@SintClemens.eu 
NL96RABO0143401963 
www.SintClemens.eu 

Nieuwe kopij inleveren vóór 5 dec. 2016 op de 
mail : info@SintClemens.eu 


