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HET WOORDENSPEL VAN JOHANNES DE DOPER

Over woordenspel gesproken: de preken van de
adventsprofeet Johannes de Doper staan er vol
van. Je ziet het beeld voor je: aan de rand van de
woestijn staat een markante persoon, die geen blad
voor de mond neemt, sober gekleed in zijn kameelharenkleed en die zich in leven houdt door het eten
van sprinkhanen. In zijn prediking nodigt hij mensen
uit zich te laten onderdompelen in de Jordaan als
een teken van innerlijke ommekeer: God binnen
laten in je leven en je leven door Hem laten leiden.
Zijn faam had ook de machthebbers bereikt uit de
kring van de Farizeeën en Schriftgeleerden, die hun
gezanten naar de woestijn stuurden om te kijken
welke zonderling daar stond te preken.
woordenspel
En dan begint dat mooie woordenspel: "Wie ben
jij?" Herkenbaar zinnetje. Gebruiken wij ook: "Van
wie bende gij er eentje? En wat komde gij hier
doen?" Johannes ontwijkt alle vragen. Maar de gezanten vragen door. "Ben jij Elia, van wie we verwachten, dat hij nog ooit zou terugkeren, of ben jij
de profeet, waar we al zo lang op wachten?" En
dan het antwoord van Johannes. "Wie ik ben, dat
doet er helemaal niet toe." Ik mag de weg bereiden.
Nà mij komt degene op wie wij allemaal wachten.
En op zijn komst moeten we goed voorbereid zijn."
Let op wat hij zegt: Op zijn komst moeten wij goed
voorbereid zijn. Voelt u waar het om gaat? De gezanten komen om te kijken wat Johannes voor iemand is. Wat hij zegt en wat hij doet is niet belangrijk. Ze hoeven alleen maar te weten wie hij is. Bij
die afgezanten is van een innerlijke ommekeer
geen sprake. Het is pure nieuwsgierigheid, die hen
naar de Jordaan voert. Waar kunnen we die houding mee vergelijken?
ontmoeting
Naar kerststallen kijken: dat doen we tijdens de
kerstdagen allemaal. Met welke ogen kijk je? Mooie
stal, nog hetzelfde als vorig jaar, dat is de buitenkant. Dan vindt er geen ontmoeting plaats en gaat
de boodschap, die zo' n stal uitademt, aan je voorbij. Er vindt geen ontmoeting plaats. Je kunt, kijkend naar de kerststal, ook het verhaal en de achterliggende boodschap op je laten inwerken en zo
proberen tot een ontmoeting te komen met dat kind
in de kribbe. Die ontmoeting kan een nieuwe inspiratiebron worden voor je verdere leven. Om voorbereid te zijn op die ontmoeting: daar gaat het bij
Johannes om. Wie ik ben: dat is niet belangrijk. Hij
die na mij komt, die is het Licht, maar jullie zien dat

Licht niet omdat je blijft steken bij de buitenkant. In
dat mooie woordenspel nodigt Johannes ons uit om
een keuze te maken. Johannes de Doper met zijn
kameelharenkleed wil ons de weg wijzen naar het
altaar. Hij wijst naar Jezus, alsof hij zeggen wil: Ik
wil jullie de weg wijzen om Jezus te leren zien door
de ogen van het geloof. Daar is het te doen. Ik ben
maar een eenvoudige dienstknecht om jullie de weg
te wijzen. Johannes wijst met zijn vinger ook naar
het lam. Johannes wijst Jezus aan als het Lam
Gods. Dat woordje "lam" heeft een verstrekkende
betekenis. In het lijdensverhaal van Jezus staat geschreven: "Als een Lam werd Hij ter slachtbank geleid." Johannes wijst hier naar Jezus, die zijn leven
heeft gegeven om God en mens met elkaar te verzoenen, om het leven van de mens een nieuwe,
bredere horizon te geven, die over de dood heen
reikt.
oproep tot bekering
Die Jezus wil graag in ons tot leven komen en alle
obstakels, die ons verhinderen hem te kunnen ontmoeten, zullen we weg moeten halen uit ons leven.
Welke dat zijn, dat weet ieder voor zichzelf het beste. Daartoe voelt Johannes zich geroepen. Vandaar
zijn oproep tot bekering. Aan ons om op die uitnodiging in te gaan.
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 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.

Parochie Sint Clemens
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 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 laten
doen in de kerk. 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. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden
op één van onze vier R.K.Begraaf-plaatsen.

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

Pastoor van Roosmalen gaat ons verlaten
Ongetwijfeld zult u het al gehoord en gelezen hebben. Per 1 januari 2018 neemt onze pastoor afscheid en gaat met emeritaat (pensioen). Na 6,5
jaar werkzaam te hebben mogen zijn in deze parochie heeft hij zelf het initiatief genomen om niet
langer werkzaam te zijn in deze parochiegemeenschap. Bisschop De Korte heeft het verzoek om
ontslag aanvaard en vanuit het Bisdom wordt er
nu hopelijk gezocht naar een opvolger. Dit zal zeker géén gemakkelijke opgave zijn, doch wij zullen
blijven hopen en bidden voor de toekomst van onze Parochie Sint Clemens. Wij houden u op de
hoogte!
Parochiebestuur Sint Clemens
Extra Collecte Theo & Theo en Zr. Wouters 2-3
dec. 2017
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 Stichting Vrienden van Brazilië 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. 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 Nationale Jongerencollecte 2017
weekend 18 - 19 november 2017
In het weekend van 18 -19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongerencollecte
plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons eigen
bisdom. Nog lang niet bij alle parochies in ons
bisdom is deze nationale jongerencollecte bekend.
Om die reden vragen wij u hiervoor om uw extra
aandacht. Paus Franciscus heeft door het aankondigen van de Synode over jongeren, het geloof en
de onderscheiding van de roeping het jongerenwerk wereldwijd onder de aandacht gebracht. In
ons bisdom besteden we jaarlijks veel tijd aan het
jongerenwerk. Voor de tieners is er een tienerdag
en voor de vormelingen organiseren we dit jaar op
zaterdag 7 april de Power of Fire. Meer informatie
over de verschillende activiteiten kunt u vinden op
www.jongbisdomdenbosch.nl. Naast de activiteiten die er georganiseerd worden, begeleiden de
medewerkers van de afdeling Jeugd en Jongeren
van het Bisdom de parochies bij het opzetten en
continueren van tiener- en jongerenwerk in de
parochie. Een ‘eigen thuis’ voor jongeren in de
parochie is van wezenlijk belang. We vinden het
belangrijk dat jongeren elkaar ook in een groter
verband kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie en bisdom. De Wereldjongerenda-
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gen zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Er
wordt vanuit Nederland één reis georganiseerd
naar de Wereldjongerendagen in Panama in janujanu
ari 2019. De voorbereidingen voor deze bijzondebijzonde
re reis zijn reeds gestart. Uiteraard is er geld nodig
om alle tiener- en jongerenactiviteiten te kunnen
organiseren. Dankzij uw gift en inzet voor de jonjon
gerencollecte zijn we in staat het geloof door te
geven aan een volgende generatie. Wij bevelen
als Parochie Sint Clemens deze Nationale JonJon
gerencollecte bijzonder bij u aan!

Kerkbalans 2018 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn
weer in volle gang. Het thema van de actie is koko
mend jaar: "Geef voor je kerk".. In de INFO van
december ontvangt u het verzoek om bij te dradra
gen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële
situatie belangrijk voor onze papa
rochie. Daarom vragen we elk
jaar aan al onze parochianen om
een bijdrage. Het is een vrijwillivrijwilli
ge bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inin
komsten uit Kerkbalans vormen de financiële
financië basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we
weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervulvervul
len en nieuwe plannen maken [Groot onderhoud
van onze begraafplaatsen, beheren van al onze
gebouwen en het doorlopend
orlopend onderhoud].

Allerzielen
Wij gedenken onze medeparochianen, die sedert
1 november 2016 zijn overleden:
6 nov
7 nov
4 dec
5 dec
8 dec
23 dec
9 jan
23 jan
6 feb
28 feb
13 mrt
27 mrt
3 apr
10 apr
16 apr
25 apr
15 mei
22 mei
28 mei
1 juni
2 juli
5 juli
25 juli
23 aug
18 sep
19 sep
24 sep
21 okt
21 okt
26 okt

Martien Maas
72 jaar
Betsie Ansems
Ansems–Goorman
73 jaar
Joke Duijvelaar
92 jaar
Anna Spooren
Spooren- van Limpt
89 jaar
Janus van den Borne
87 jaar
Maria Schots – Strijbosch
94 jaar
Annie van Dongen
Dongen-Korse
94 jaar
To van der Heijden
Heijden-van Limpt
87 jaar
Nellie de Graaf
Graaf-Schoenmakers 87 jaar
Nellie Janssen
Janssen-Heesters
85 jaar
Diny van de Pol
Pol-Cornelis
84 jaar
Koos Antonis
64 jaar
Marie Wouters
Wouters-Maas
90 jaar
Germaine v.Olmen
v.Olmen-Verhaeren 89 jaar
Trees Peeters
Peeters-Schoormans
86 jaar
Miet Voets-van
van Dooren
82 jaar
Robert Peijnenburg
48 jaar
Ine Scheffers – Janssen
84 jaar
Tinus Huijbregts
93 jaar
Jan Versteijne
81 jaar
Anneke Schellekens
Schellekens-Moergastel 81 jaar
Riek Paridaans
Paridaans-van Esch
59 jaar
Jaan Maas-Heesters
Heesters
93 jaar
Rini Somers
67 jaar
Miet Leijten-Gijbels
Gijbels
82 jaar
André Schots
68 jaar
Toon Vissers
82 jaar
Theo Roest
87 jaar
Johan van Herck
57 jaar
Toon Coolen
90 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede!
Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat
ons medeleven uit naar de nabestaanden van:
21-10
10 Theo Roest
21-10
10 Johan van Herck
26-10
10 Toon Coolen
Interieur O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel

87 jaar
57 jaar
90 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Parochie Sint Clemens
Extra collecte weekend 16 + 17 dec. 2017
voor de bisschoppelijke Adventsactie
Adventsactie 2017: Groot denken - Klein doen. De
Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de
Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in de vier
weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door mensen
in de ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en betrekken er
hun doelgroep bij. Katholiek ontwikkelingswerk
wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is
niet tot hen beperkt. Het raakt de hele mens, geest
en lichaam. Het kan gaan om onderwijs, medische
zorg, economische weerbaarheid, emancipatie,
gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging.
De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting
Bisschoppelijke Vastenaktie. De katholieke Sociale
Leer is het uitgangspunt van beide acties, de integrale ontwikkeling van de mens. En Gods’ liefde
voor ons wordt zichtbaar door de liefde die wij van
anderen kregen of mochten geven. 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 gestorven. Laten we in die hoopvolle verwachting van
Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit
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 diverse projecten in het buitenland. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. U kunt bijdragen via de collecte in de kerk
of U kunt ook doneren via de website van Adventsactie t.n.v. Adventsactie Den Haag op rekeningnummer IBAN: NL89INGB0653100000.
Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan!
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 4 dec. 2017 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

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.

