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CHRISTUS KONING
Christus Koning ... In iedere kerk hangt een levens
groot kruisbeeld met daarop het beeld van de
gestorven Christus met een doornenkroon op zijn
hoofd. En dan hebben we het over één en dezelfde persoon. In de eerste drie eeuwen van de
jonge christen kerk werd dat beeld van de
gekruisigde Christus nooit gebruikt. De kruisdood
ondergaan was een schande, die dood was alleen
voorbestemd voor zware misdadigers. Ze gebruikten liever het beeld van Jezus als de goede
Herder, of het beeld van de vijf broden en twee
vissen, het beeld van het laatste avondmaal,
beelden van een koning in dienstbaarheid. Als je
in Rome een bezoek brengt aan de catacomben
word je daarin bevestigd. Op geen enkel graf zie
je het kruis. In de loop der eeuwen hebben we een
hele ontwikkeling doorgemaakt. Loop maar eens
door een museum. Alle bekende schilders hebben
de kruisdood van Jezus aan het doek toevertrouwd en vaak nog heel sprekend ook. Bezoek
een begraafplaats en overal zie je monumenten in
de vorm van een kruis, het kruisbeeld dat jarenlang in bijna alle huiskamers een eigen plekje had.
INRI
We weten dat het leven van Jezus eindigde op
een kruis. Op het opschrift er boven staan de
letters INRI: lezum Nazarenum, Rex ludeorum.
Vertaald betekent dat: Jezus van Nazareth, koning
der Joden. Staande voor Pilatus hoorden we
Jezus antwoorden op zijn vraag: "Zijt Gij Koning?"
“Ja, Koning ben Ik, maar mijn koninkrijk is niet van
deze wereld”. Hij was niet gekomen om gediend te
worden maar om te dienen. Als dank voor zoveel
goedheid en liefde krijgt Jezus een kroon van
doornen op zijn hoofd en een kruis op zijn schouders. Samen met Jezus werden twee misdadigers
gekruisigd. We horen één van hen spottend
zeggen: "Als jij koning bent, of Messias, redt dan
uzelf en ons er bij. Dan toon je, dat je Iemand
bent, die veel betekent, Iemand die zichzelf kan
redden of Iemand die minstens mensen genoeg
om zich heen heeft om deze vernedering ongedaan te maken." Jezus zweeg, zoals Hij ook niet
reageerde op de bijtende en sarcastische opmerkingen van de omstanders.
gepest
Hoe je je dan voelt moet je eens vragen aan een
kind of een jongere, die voortdurend gepest wordt.

Iemand pesten doe je nooit alleen, alleen als je
met een groepje samen bent. Pesten, dat is
iemand vernederen tot op het bot en als je alleen
staat tegenover een groep, doe je er het zwijgen
toe. Je voelt de pijn en het onrecht, dat je wordt
aangedaan. Soms leidt dat bij jongeren tot
zelfdoding. De tweede misdadiger had het begrepen. Hij nam het op voor Jezus. "Wij hebben onze
straf verdiend, maar Hij heeft niets verkeerds
gedaan", waarop Jezus het beeld laat zien van
een God die barmhartig is, vergevend en vooral
liefdevol. "Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het
paradijs". Want laten we wel wezen, ook die
tweede moordenaar had zijn straf verdiend. Ik zag
in de rozenkransbasiliek in Lourdes een prachtig
en sprekend mozaïek van de kruisdood. Boven
het kruis zie je hoe God zijn Zoon de hand boven
het hoofd houdt. Het hoofd van Jezus hangt
voorover, licht gebukt. Hij ziet die handen niet,
maar voelt wel, dat Hij gedragen wordt. Hij die in
zijn leven zoveel mensen over het dode punt in
hun leven heeft geholpen, wordt nu zelf door Zijn
Vader door de dood heen getrokken. Door de
grenzen van zijn liefde te verleggen heeft Hij God
en mens weer met elkaar verzoend. Niet langer
heeft de dood het laatste woord maar het leven.
kruisbeeld: teken van hoop
Het kruisbeeld is sinds jaar en dag voor ons
mensen een teken van hoop, van leven. God stelt
zich op één lijn met zijn lijdende medemens. En
de vraag is: Hoe zit het met ons? Stralen wij iets
koninklijks uit in onze levenshouding? Wat doen
wij als we mensen ontmoeten, die onze hulp nodig
hebben? Die koninklijke houding herkennen we
gelukkig in de vele vrijwillig(st)ers, die in onze
parochiegemeenschap actief zijn. In al die
mensen, die op één of andere manier hun
medemensen de helpende hand reiken.
Koninklijke mensen zijn zij, die er in slagen het
beste in hun medemensen naar boven te halen,
zoals Jezus dat deed. Het kruisbeeld in onze
huiskamer inspireerde mensen om in de
voetsporen van Jezus te treden. Maar dat
kruisbeeld is helaas in veel huiskamers
verdwenen. Onze samenleving is veranderd,
harder geworden, onveiliger ook, waardoor veel
mensen uit de boot dreigen te vallen. We beseffen

Parochie Sint Clemens
te weinig, dat onze samenleving zo sterk is als de
zwakste schakel. Koning Christus vraagt ons om
te kijken door zijn ogen, te luisteren met zijn oren,
te spreken met zijn mond en lief te hebben met
zijn hart. Jezus wil graag zijn koningschap met
ons delen: door dienstbaar te zijn van dag tot dag
met de liefde als wapen.
Pastoor van Roosmalen
Info en 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, Klooster-straat
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.
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.
Openingstijden pastorie parochie Sint
Clemens in Reusel
Carina van Dooren-Janssen is het vertrouwde
gezicht aan onze voordeur. Nu Carina minder is
gaan werken en nog 3 morgens aanwezig is,
hebben we Heidi Kerkhofs-Roest bereid gevonden
om 2 morgens op de pastorie de parochianen te
woord te staan voor allerlei vragen. Dus nu van
maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 12:00 uur
wordt u door Heidi of Carina ontvangen.
Kerkbijdrage 2015
Begin dit jaar hebben velen van u de kerkbijdrage
voor 2015 toegezegd, waarvoor hartelijk dank.
Een groot aantal parochianen laat het bedrag
automatisch afschrijven. Er zijn ook mensen die
de kerkbijdrage zelf willen overmaken. Van een
aantal van hen hebben wij het toegezegde bedrag
nog niet ontvangen. Mogelijk is het aan hun
aandacht ontsnapt.
Op deze laatste groep doen wij hierbij een beroep.
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat u heeft
toegezegd,
alsnog aan de parochie over te maken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Kapel St.Cornelius in Hooge Mierde
Vanuit de kerk in Hooge Mierde zijn overgebracht
naar de kapel van St.Cornelius: het Mariabeeld
met de kaarsenstandaard – Icoon van Maria
Altijddurende Bijstand - in het voorjaar 2016
tijdens een gebedsviering ook de relikwie van
St.Cornelius. Op deze wijze blijven deze
aandenkens zichtbaar en hopelijk leven voor de
kerkgemeenschap van Hooge Mierde.
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.

Parochie Sint Clemens
Theo en Theo en Zuster Wouters met rekeningnummer
NL96RABO0143401963.
Wij bevelen deze collecte weer bijzonder bij u aan!
Parochiebestuur en MOV Sint Clemens

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria app.

Parochiekroniek

e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Dopen

Extra collecte-Nationale Jongerencollecte 2015
weekend 14 – 15 november 2015
**************************************************************
Gelukkig wordt er in ons Bisdom veel voor jongeren
georganiseerd. Weet je trouwens, dat er een Jongerencollecte is om dit soort dingen mogelijk te maken?
Op 14 en 15 november staat er op het landelijke
collecterooster de ‘Jongerencollecte’ ingepland. Het
doel is om parochianen te vragen een financiële
bijdrage te leveren aan het katholieke jongerenwerk.
50% van de opbrengst gaat naar landelijke projecten.
Het geld voor landelijke projecten gaat naar Jong
Katholiek. Jong Katholiek organiseert o.a. de jaarlijkse
Katholieke Jongerendag in Den Bosch, speelt een
belangrijke rol in de voorbereidingen voor de
Wereldjongerendagen, en werkt mee aan materialen
voor tiener- en jongerengroepen. En 50% gaat naar de
bisdommen voor het jongerenwerk op lokaal en
regionaal niveau. U kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld zomerkampen, vormingsdagen, diaconale
projecten, catechesemateriaal en clubmateriaal voor
tiener- en jongerengroepen. Wij bevelen deze
Nationale Jongerencollecte bijzonder bij u aan !
Extra Collecte Theo & Theo & Zr. Wouters 28-29
nov. 2015
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 correspondeert hij nog
met de mensen, die nog op zijn 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 kinderdorp 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
aanvragen 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
bovengenoemd 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.

Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.
08-11 Eef z.v. Arno van Gorp en Kristin van Hoof
Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
19-10 Lies Vinken - Maas
19-10 Mart van den Borne
27-10 Pieta de Laat - Soontiëns
27-10 Anneke Huijbers
3 - 11 Francien van Gompel
3 - 11 August Michelbrink

92
66
92
90
80
81

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
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Voortgang bouwaktiviteiten
op het kerkhof te Lage Mierde:
De bouw van de opslag- / verblijfruimte in Lage
Mierde is bijna afgerond. De tegelzetter is begin
november de laatste werkzaamheden aan het
uitvoeren. In het voorjaar zal het kerkhof nog
worden voorzien van gazon en enkele bomen.

Verblijfruimte
& opslagruimte:

Parochie Sint Clemens
Voortgang bouwaktiviteiten
op het kerkhof te Hooge Mierde:
De calvarieberg is gerestaureerd en in het
voorjaar komt onder het kruisbeeld beplanting.
Het kruisbeeld wordt voorzien van een corpus.
De bouw van de opslag- / verblijfruimte is gestart.

De haag is deels gerooid om plaats te maken voor
de fundering van de opslag- / verblijfruimte ...
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Kerkbalans 2016 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is komend
jaar: ‘Mijn kerk in balans’. Medio december ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net
als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor onze parochie. Daarom
vragen we elk jaarr aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we
kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We
hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen w
we onze belangrijke
taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken [Groot onderhoud van onze begraafplaatsen, bouwen
van opslag- verblijfruimtes en het wekelijks doorlopend onderhoud].
Vrijwilligersfeest parochie Sint Clemens 2015
Vrijdagavond 6 november 2015 was weer het tweejaarlijks vrijwilligersfeest van onze parochie.
Het was de eerste keer als nieuwe parochie Sint Clemens. Op deze avond hebben we een groot aantal
vrijwillig(st)ers, die momenteel actief zijn binnen onze parochie en niet eerder een at
attentie, in welke
vorm dan ook, mochten ontvangen en die zich al ruim 25 jaar belangeloos inzetten voor onze parochie,
eens extra in het zonnetje gezet. Zij ontvingen de onderscheiding van Sint Clemens met bijbehorende
oorkonde voor hun jarenlange en grote inzet. De onderscheiding is toegekend aan Will Basemans,
Harry van Limpt, Kees van Kemenade, Huub Joosten, Jan Alemans, Rian van Eijk, Mia Verspaandonk,
Liesbeth Maas, Peer van de Borne, Mia Coppens en Cor Lavrijsen.
Zie enkele van onze vrijwilligers op onderstaande foto’s:
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De onderscheiding van Sint Clemens
De onderscheiding van Sint Clemens bestaat uit een sculpture van Maria met kind op ‘n marmeren
sokkel met daarop het logo van onze parochie Sint Clemens.
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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 nov. 2015 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

