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Advent
De vorige INFO begon met een verwijzing naar de
omslag naar het herfstweer. Terwijl ik dit schreef
was het weer inderdaad een paar dagen typisch
herfstachtig. De dagen en weken daarna waren
weer prachtig. Toch is de herfst begonnen. Het is
fris en de klok is verzet. In tegenstelling tot alle
Europese gehakketak over zomer- en wintertijd is
dit in Reusel gewoon gelukt zonder al te veel commotie (behalve dan één parochiaan die 1 uur te
vroeg in de H. Mis aanwezig was). Het is bijna November en we gaan naar de Advent toe. De tijd
die ons scheidt van Kerst. Toch is de Adventstijd
geen overbruggingsperiode; een periode waarin
niets gebeurt. Zo is het niet. Het is een periode
van verwachtingsvol uitzien. Uitzien naar de
Komst van de Zoon van God; de geboorte van Jezus. Het uitzien naar de geboorte van een kind
drukt eigenlijk treffend de sfeer van de Advent uit.
Er zijn drie woorden die ons wellicht kunnen helpen om de Advent als een vruchtbare tijd door te
komen. Namelijk, wachten, waken en wensen.
Als een moeder die in verwachting is wachten we
vol vertrouwen op de werkzaamheid van God in
de wereld. We vertrouwen erop dat God ons niet
aan ons lot overlaat, maar werkelijk met ons bezig
is een plan heeft met ieder van ons en de mensheid in het algemeen. Verder mogen we ook waken. Als we vol verwachting uitzien naar de komst
van de Heer dan past daar een bepaalde zorg en
waakzaamheid bij. Precies zoals een moeder die
in verwachting is, haar leven afstemt op de geboorte van haar kind. Ze is waakzaam en vermijdt
alles wat schadelijk kan zijn voor haar en het kind.
Zo is de komst van de Heer des te vruchtbaarder
en vreugevoller als wij ons leven voorafgaand aan
Kerstmis meer hebben afgestemd op het leven
met de Heer. Als laatste mogen we ook wensen.
Een moeder wenst dat de geboorte goed mag
verlopen en heeft tijdens haar zwangerschap wensen en verlangens voor de toekomst van haar
kind. Als wij vertrouwen op Gods werkzaamheid
en zorg voor ons, dan mogen we net zoals een
moeder wensen dat God alles ten goede keert en
het goede mag gebeuren. Ook mogen we onszelf
vernieuwen in Adventsperiode. De kleur van de
Advent is dan ook ‘paars’; kleur van ingetogenheid
en zelfreflectie. Hoe sta ik ervoor? Ben ik klaar om
Kerstmis ook echt als een feest te vieren? De drie
woorden ‘wachten, waken en wensen’ kunnen als
een soort levensmotto dienen om onszelf voor te

bereiden op Kerstmis. Als we vernieuwd de Kersttijd binnengaan, dan wordt Kerstmis ook echt een
feest van de Geboorte. De geboorte van de Zoon
van God, maar ook de geboorte van een nieuw
‘ik’. Een hele zegenvolle Adventstijd toegewenst!
Kapelaan Steijaert

Bezoek mgr. de Korte aan de parochie
Afgelopen zondag 14 oktober bezocht Mgr. de Korte onze parochie. Het was
een hele mooie dag. De
dag begon met een Eucharistieviering. Bij de
deur van de kerk werd de
bisschop verwelkomd door
alle vijf de Gilden uit onze
parochie die in grote
getalen waren uitgetrokken. De binnenkomst in de
kerk ging gepaard met
vreugdevol geroffel en
vertoon. Mgr. de Korte
was deze dag de hoofdcelebrant en preekte over
onze roeping om Christus na te volgen. Ons eigen
parochiekoor luisterde de viering muzikaal op. Aan
het einde van de Eucharistie was er nog een kleine bonus. Het troffeltje (zie pag. 2) waarmee de
eerste steen van de kerk is gelegd werd aan de
parochie gepresenteerd. Kapelaan Steijaert vertelde kort namens de Heemkunde Werkgroep hoe
dit troffeltje via omzwervingen weer in Reusel terecht is gekomen. Dit troffeltje zal een plaats krijgen in de kerk in de buurt van deze ‘eerste steen’.
Na de Eucharistieviering brachten de Gilden onder
grote belangstelling op het kerkplein een vendelgroet aan de bisschop en de kapelaan. Vervolgens was er gelegenheid in de pastorie om onder
het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers
elkaar nog wat te spreken. De bisschop heeft de
kans gekregen om met meerdere parochianen te
spreken. Achteraf stuurde hij nog een email naar
kapelaan Steijaert om de parochie te bedanken
voor deze mooie dag en een goede herinnering.
Al met al een impuls voor onze parochie!

Verandering doopdatum december
In onze parochie wordt normaal op de tweede en
vierde zondag het Sacrament van het Doopsel
toegediend. In verband met de Kersttijd zal de
doopselzondag van 23 December worden
verschoven naar 16 December.

Parochie Sint Clemens
De troffel is terug in Reusel
In september 2018 werd de Heemkunde Werkgroep Reusel benaderd door architect ir. L. de Bever uit Eindhoven. Hij is een kleinzoon van dhr. L.
Kooken, een bouwopzichter bij aannemer van der
Schoot uit Tilburg, die in 1895 de parochiekerk in
Reusel bouwde. De heer de Bever was in het bezit van een troffel met de inscriptie: Cardinal Ja-

mes Gibbons - Reusel 24 juli 1895. Met deze troffel werd de eerste
steen van de kerk gelegd. Op deze gedenksteen staat de
tekst: “Me posuit James Card. Gibbons, 24 Julii
Aᵒ. Di. MDCCCXCV”. De vertaling luidt: “Kardinaal
James Gibbons heeft mij gelegd op 24 Juli van het
jaar des Heren 1895” Dhr. de Bever vond dat de
troffel in Reusel thuis hoorde en schonk haar aan
de Heemkunde, die op haar beurt de troffel in
bruikleen heeft gegeven bij de parochie Sint Clemens. Deze mooie gebeurtenis wierp echter ook
de vraag op: “hoe is het mogelijk dat een Amerikaanse kardinaal, bijna 125 jaar geleden, de eerste steen legt bij
de bouw van een
nieuwe kerk in het
verre Reusel? James Gibbons was
een Amerikaanse
kardinaal en aartsbisschop van Baltimore (VS) aan het einde van de 19e eeuw. In dezelfde tijd was de in Tilburg geboren Franciscus
Janssens aartsbisschop van New Orleans. Beide
bisschoppen waren goed bevriend. Zo goed zelfs
dat als kardinaal Gibbons op doorreis was naar
Rome hij meestal een tussenstop maakte in ons
land. Hij verbleef dan bij de broer van zijn goede
vriend bisschop Janssens. Deze broer was een
textielfabrikant in Tilburg. In diezelfde tijd was een
jongere broer van de Reuselse bouwpastoor Franciscus van der Wee (broeder Alexius) de provinciaal overste van de broeders Xaverianen in Baltimore. En in deze stad was James Gibbons aartsbisschop. Broeder Alexius en de kardinaal waren
goede bekenden. Het mag niet verwonderlijk zijn
dat kardinaal Gibbons tijdens zijn verblijf in Tilburg

door pastoor van der Wee werd uitgenodigd om
de eerste steen te komen leggen bij de bouw van
de kerk in Reusel. En dat gebeurde op 24 juli
1895 met behulp van deze troffel. En nu is deze
troffel weer thuis in Reusel. Namens de Heemkunde Werkgroep heeft Bernard Fleerakkers de troffel
officiëel overhandigd aan kapelaan Steijaert.
Info / mededelingen kapelaan- 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 kapelaan
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 t/m vrijdag 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.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving
kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook
wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan 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 aanmelden 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 kapelaan 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 kapelaan bellen voor
een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).
7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten
doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag,
woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:0014:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:0010:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis
plaatsvinden op één van onze vier Begraafplaatsen

Parochie Sint Clemens
Open repetitie gemengd koor Sint Clemens

Het gemengd koor van onze parochie verzorgt
tweemaal per maand de H. Missen op zondag
Ook zingt men bij de kerkelijke hoogfeesten en
bijzondere gelegenheden. Het is een leuk en gezond koor met een goede sfeer. Op dinsdagavond 6 november houdt men een open repetitie.
Deze repetitie is bedoeld om mensen kennis te laten maken met het koor en het plezier van samen
zingen. Iedereen is welkom om binnen te lopen.
Men begint om 20:00 uur in de Reuselse kerk.
Tussen de bedrijven door is er ruimte voor een
gezellig bakje koffie met iets lekkers. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. Zin in gezelligheid en
zingen? Zeker komen!

De heiligen van onze parochie – deel 4:
In deze INFO staan we stil bij de patrones van de
kerk in Reusel: Onze lieve Vrouwe, Maria.
Als er één heilige is in onze Kerk die eigenlijk
geen introductie nodig heeft, dan is het wel Onze
Lieve Vrouwe, de moeder van Jezus. De Bijbel
vermeldt de aanwezigheid van Maria op cruciale
momenten in het leven van de Heer. De meest
bekende momenten zijn natuurlijk de aankondiging en de geboorte van Jezus. Op deze momenten toont Maria ons het voorbeeld van de christelijke levenshouding. Namelijk, de stap durven zetten om alles in Gods handen te leggen. Hetzelfde
kan worden gezegd van de vlucht naar Egypte
omdat koning Herodes uit angst voor de geboorte
van de Messias alle jonge kinderen wilde vermoorden. Het moet voor Maria (en Jozef) uitermate moeilijk zijn geweest om alle gebeurtenissen te
duiden en hierin toch vertrouwvol blijven zijn op
Gods liefdevolle leiding. En als Maria (en Jozef)
Jezus terugvinden in de tempel na de bedevaart
naar Jeruzalem spreekt Hij haar toe met de woorden: “wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader
moest zijn?”. De Bijbel zegt ons dat Maria “al deze
woorden in haar hart bewaarde”. In de stilte, in
haar hart, draagt zij deze ervaring mee. “Wat moet

er van dit kind worden?” zegt de Bijbel dan. Hoe
moet dit voor Maria zijn geweest? Heeft ze gedacht: “wat gaat er van mijn zoon worden”? Wat
wil God met ons, met Hem? Allemaal vragen van
een moeder die bezorgd is om het wel en wee van
haar zoon. Maar vertrouwend dat God alles leidt,
geeft ze het gebeuren een plaats in haar leven,
weliswaar in stilte. Maria weet dus wat het is om
door alle onduidelijkheden heen te blijven vertrouwen op God. Van groot belang is echter ook de rol
van Maria na de dood en Verrijzenis van Jezus. In
de Handelingen van de Apostelen lezen we over
de apostelen dat “zij allen eensgezind bleven volharden in het gebed samen met de vrouwen, met
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders”. In een tijd van vervolging ontwikkelt de jonge Kerk zich tegen de stroom in en blijft hierbij
verbondenheid zoeken met de Moeder van de
Heer. Maria was kennelijk een van de pijlers van
de jonge Kerk. Bidden en leven met Maria betekende namelijk bidden en leven met Jezus. En zo
is het altijd geweest. Maria haar bijzondere plaats
– tijdens haar aardse en hemelse leven – nodigt
mensen uit om door haar verbonden te zijn met
onze Lieve Heer. Maria laat ons dus twee belangrijke dingen zien. Ten eerste het voorbeeld van
een vrouw die weet wat het is om moeder te zijn
en die bovenal haar vertrouwen op God durft te
stellen. En als tweede zien we dat we via Maria
dicht bij God kunnen staan. Het is dan ook niet
vreemd dat tot op de dag van vandaag miljoenen
mensen hun toevlucht zoeken bij Maria: een moeder, een beschermster en een voorspreekster bij
God. Maria hoort bij de Kerk! In onze eigen parochiekerk zien we elke dag weer dat mensen zich
in de Mariakapel tot Maria wenden voor steun,
raad en troost. Heel trouw wordt voorafgaand aan
de doordeweekse Missen om 18:30 uur de Rozenkrans gebeden en de litanie van Maria. Het getuigt
van een diep geloof en een groot vertrouwen van
onze geloofsgemeenschap dat zij zich onder de
bescherming van Onze Lieve Vrouw stelt.

1e H. Communie en H. Vormsel 2019
Op maandag 29 oktober was
er de informatieavond voor
het 1e H.Communie-project.
Voor deze avond hadden
zich de ouders van 30 kinderen aangemeld.
Tijdens deze avond stelde de werk-groep 1e H.
Communie zich voor aan de ouders en werd het
project en de activiteiten toegelicht. Kapelaan
Steijaert heeft de avond besloten met een
rondgang door de kerk en een uitleg over het
belang van de Sacramenten in ons leven.

Parochie Sint Clemens
Parochiekroniek
Gedoopt
In de afgelopen tijd is het volgende
kindje in onze parochie gedoopt:
28 oktober

Milou van Bakel uit Hooge Mierde

We wensen Milou en haar ouders een gelukkige
toekomst toe.

Overledenen
Het medeleven van de parochie gaat
uit naar de nabestaanden van:
Corrie Sanders – Panjoel 77 jaar

uit Reusel

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

Huwelijksjubileum
Op 26 oktober vierden Jan en Greet Vosters uit
Reusel hun 60-jarig huwelijksjubileum met een H.
Mis in de parochiekerk.
Wij wensen Jan en Greet en hun gezin/familie nog
veel gezegende en gezonde jaren toe.
Kerstconcert door het Reusels Gemengd Koor
Op 23 december a.s. zal het Reusels Gemengd
Koor een Kerstconcert verzorgen in de parochiekerk van Reusel. De uitvoering begint met een
samenzang met het welbekende lied “Wij komen
tezamen”. Daarna brengt het koor o.a. het Gloria
uit de zogenaamde Paukenmesse van Franz Joseph Haydn ten gehore. Ook de cantate “Love
Transcending” van John W. Peterson, een Christmas Musical, zal door het koor worden uitgevoerd.
Eveneens zingt het koor het klassieke lied “l’Adieu
des bergers a la Sainte Famille” van Hector Berlioz. Het geheel wordt afgewisseld door Fenneken
Tichgelaar die op fluit een drietal werken zal spelen: een Madrigal van Philippe Gaubert, 5 Pezzi
Facili van Nino Rota en Yo bajo del monte, een
Portugees kerstlied. Het geheel staat onder de
algehele muzikale leiding van Ton van Houtert.
Maurice Alessi begeleidt het geheel op piano en/of
orgel. Het concert zal beginnen om 14:30 uur. De
entree is gratis. Een financiële ondersteuning na
afloop van het concert wordt zeer op prijs gesteld.
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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