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ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN 2016
Toeval of niet, maar het feest van Allerheiligen en
Allerzielen, valt midden in de herfst. Van de ene
kant kunnen we voluit genieten van schoonheid
van de natuur, die in de herfst heel kleurrijk is,
maar ook krijgen we te maken met lange, donkere
winteravonden, waar veel mensen tegenop zien,
vooral als ze midden in een rouwproces verkeren.
Heel vaak zit je met je gedachten bij de dierbare,
die je mist, je denkt terug aan de mooie ervaringen, die je samen deelde, hoeveel je voor elkaar
mocht betekenen, en hoe je liefde de mooiste
kleuren kreeg. Je ziet de blaadjes van de bomen
vallen en je voelt je triest van binnen.
liefde uitademen
Midden in de herfst viert de kerk op 1 en 2 november het feest van Allerheiligen en de gedachtenis
van Allerzielen. Op het feest van Allerheiligen
staan we stil bij die ontelbare menigte, die ons
door hun manier van leven laat ervaren, dat God
ons geroepen heeft om te leven als kinderen van
God. God roept ons op Zijn liefde voor ons diep in
te ademen, zodat we die ook weer kunnen uitademen naar elkaar. Bij die ontelbare menigte horen
ook de dierbaren wier dood wij als een gemis ervaren, juist omdat ze ons zoveel liefde hebben
gegeven. Daar zit ook de uitdaging in om de boodschap, die hun leven uitademde, om te zetten in
concrete daden. De liefde, die zij ons gaven, mogen wij uitademen naar elkaar toe.
zaligsprekingen
Die opdracht wordt op een schitterende manier
verwoord in de zaligsprekingen. We horen het Jezus zeggen: "Zalig zij die vrede brengen, want ze
zullen kinderen van God genoemd worden." Vrede
brengen, dat doe je als je door je manier van leven, een meerwaarde bent in het leven van je
medemens, zoals ouders dat zijn voor hun kinderen. Tevreden zijn ... u weet wat dat betekent.
Midden in dat woordje staat "vrede". Tevreden
ben je als je vrede sluit met jezelf, als je leeft naar
de mogelijkheden, die je hebt en vrede hebt met
het feit, dat je ook je tekortkomingen hebt. We
hebben allemaal onze goede en sterke kanten,
maar ook onze mindere. "Haal het beste uit jezelf
naar boven en vlieg niet hoger dan je kunt."
vrede brengen
Kun je zo vrede hebben met jezelf, dan kun je die
vrede ook uitademen naar je gezin, naar de mensen met wie je samenwerkt. Hoe doe je dat? Door

je warme hart te laten spreken, door een luisterend oor, een bemoedigend woord en een helpende hand. Je kunt vrede stichten door mensen
te helpen bij het uitpraten van een langdurige ruzie, een uit de hand gelopen situatie helpen ombuigen tot een leefbare. Vrede brengen betekent
tijd nemen voor de ander. Tijd nemen om af en toe
even stil te staan bij het leven. Je kunt die vrede
ook uitademen door mensen tot leven te laten komen die op de vlucht zijn voor het oorlogsge-weld,
die vervolgd worden om hun religieuze en culturele achtergrond of hun menselijke geaardheid. Ze
hebben geen soort van leven. We merken in ons
eigen land hoe dichtbij dat vraagstuk geko-men is.
Ons land wordt overspoeld met vluchtelingen uit
Syrië, Irak en meer van die lan-den, waar hun het
leven onmogelijk gemaakt wordt.
delen
Hoe kun je vrede hebben met jezelf als je die niet
kunt of wilt delen met je medemens? Ook zij klampen zich vast aan die woorden van Jezus: "Zalig
zij die vrede brengen, want ze zullen kinderen van
God genoemd worden. In Irak en Syrië is een gigantische christenvervolging gaande, één van de
ergste in de geschiedenis van de mensheid. Mensen worden gemarteld en gedood omdat ze kind
van God zijn, net als wij. Kind van God zijn ... als
je dat voelt, dan vorm je één groot gezin met die
ontelbare mensenmenigte, die -net als jij- luistert
naar die oproep van Jezus: Breng vrede, overal
waar je dat kunt, laat mensen tot leven komen,
laat ze delen in het volle leven.
heiligen
Veel heiligen hebben dat gedaan. En daarom zijn
ze ons door de kerk als voorbeeld gesteld. Slechts
enkelen hebben een plaats gekregen op de heiligenkalender, maar onder die ontelbare heiligen
horen ook heel veel mensen, die wij persoonlijk
hebben gekend. Je ouders en grootouders, je man
of vrouw, je zoon of dochter, je beste vriend of
vriendin, of zomaar iemand, die je toevallig ontmoet hebt en die een meerwaarde heeft gegeven
aan jouw leven. Kijken we terug op hun leven, dan
staat een levenshouding centraal: zij hebben zich
ingezet om vreugde te ervaren door anderen tot
leven te laten komen. Zij hebben de liefde, die
God hen gaf, ingeademd en weer uitgeademd
naar hun medemens.
Allerheiligen: voel je ten diepste bemind door
God. Hij omringt ieder van ons met zijn allesom-
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vattende liefde. Adem die liefde in en proef hoe
God ook jou wil laten delen in 'het volle leven’, dat
iedereen te wachten staat, die God en zijn medemens binnenlaat in zijn/haar leven.
Allerzielen: missen we onze dierbaren? Ja, heel
erg zelfs. Gelukkig mogen we ons vastklampen
aan het geloof dat God hen tot het volle leven
heeft geroepen. Vandaar dat we met Allerheiligen
en Allerzielen dezelfde mensen herdenken. Wij
houden hun gedachtenis levend, niet alleen door
een bloemetje op hun graf te leggen, maar vooral
door de boodschap aan elkaar door te geven, die
hun leven uitademde. Ik weet dat velen nog een
lange weg te gaan hebben om te leren leven met
dit grote gemis, maar ik hoop, dat we allemaal
mensen om ons heen hebben, die hun vrede met
ons willen delen door hun warme hart te laten
spreken, een bemoedigend woord, een luisterend
oor of een bemoedigend schouderklopje. "Zalig zij
die vrede brengen, want ze zullen kinderen van
God genoemd worden."
Pastoor van Roosmalen

Viering van Allerzielen woensdag 2 november
om 19:00 uur
Alle nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar worden bij deze gedachtenisviering van
Allerzielen in het bijzonder uitgenodigd. We gedenken hen in het bijzonder en na afloop van de
viering is er de mogelijkheid om de begraafplaats
te bezoeken. Er worden dit jaar géén graflichten
door de parochie aangeboden. Ook zal er een
bidprentje van Allerzielen worden aangereikt.
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.
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 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
32 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
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Tekst ‘Onze Vader’ aangepast
In Nederland en Vlaanderen bestaan verschillende
versies van het Gebed des
Heren. Daar komt nu verandering in. Het ‘Onze
Vader’ krijgt een gemeenschappelijke vertaling. En
dus komt er een nieuwe
gebedstekst, die met ingang van de komende Advent (vanaf 27 november 2016) wordt ingevoerd. Tientallen jaren bleek
het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst
van het voornaamste katholieke gebed voor
Nederland en Vlaanderen 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“.
De tekst heeft de goedkeuring van zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties,
alsook de Romeinse Congregatie voor de
Eredienst.
EXTRA COLLECTE Wereldmissiedag voor Volwassenen in het weekend van 22 en 23 oktober
2016
Getuigen van barmhartigheid
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio
dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in
de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land. Steeds weer worden de Filippijnen
getroffen door zware tropische stormen. Armoede,
leven op straat, op het water of naar het buitenland. De armoede in de Filippijnen is groot. In Navotas, een van de grootste slums, wonen veel
mensen te midden van het vuilnis in drijvende
barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen
sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit –
dat alles nemen de mensen op de koop toe,
zolang ze maar een betaalde baan vinden.
Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak

worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met
seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke
arbeidskracht als het belangrijkste exportproduct
van het land. Anderen noemen het een vorm van
moderne slavernij. Getuigen van barmhartigheid
Missio steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van
Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een
inspiratie voor ons. Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van
een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. Zo kunnen de mensen in hun levensonderhoud voorzien.” Help onze medegelovigen in de
Filippijnen in hun streven naar een menswaardig
bestaan. Geef aan MISSIO in de collecte op
Missiezondag 22 en 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Wij bevelen
deze extra collecte bijzonder bij u aan!
Willibrordzondag-Extra collecte weekend 5-6
nov. 2016 Het thema ‘Gezicht geven aan
Barmhartigheid’ is een verwijzing naar de pauselijke tekst Misericordiae vultus (Het gelaat van de
barmhartigheid). Hiermee kondigde paus Franciscus in april 2015 een heilig jaar van barmhartigheid af dat op 20 november 2016 op het feest van
Christus Koning wordt afgesloten. ‘Het mysterie
van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, zichtbaar geworden en heeft zijn hoogtepunt bereikt in Jezus
van Nazareth’, schreef paus Franciscus. Op Willibrordzondag willen we de oecumenische betekenis van barmhartigheid voor het voetlicht brengen.
We denken daarbij aan twee invalshoeken. Ten
eerste de diaconale invalshoek. In de diaconie
kunnen plaatselijke geloofsgemeenschappen elkaar gemakkelijk vinden. Als in het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan worden wij vandaag uitgedaagd door de concrete noden in onze eigen
omgeving. Op het gebied van zorg voor vluchtelingen, zorg voor armen, bezoek aan zieken en
gevangenen bestaat er een lange traditie van
plaatselijke oecumenische samenwerking. Dat is
gezicht geven aan barmhartigheid. Dan is er de
theologische invalshoek. De brief Misericordiae
vultus legt uit wat Gods barmhartigheid betekent,
vermag en verandert. God is barmhartig. Graag
willen we de viering van Willibrordzondag en deze
collecte voor het werk van de Katholieke
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Vereniging voor Oecumene Athanasius en
Willibrord bij u aanbevelen. De extra collecte dit
weekend is zeker ook bedoeld om de oecumenische dialoog op gang te houden en uiteindelijk
te streven naar meer eenheid in geloof. Wij
bevelen deze extra collecte 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.
25-09 Tijn z.v. Toon Vosters en Annemarie
Louwers

Huwelijk
In verbondenheid met elkaar voor Gods’ altaar
16-09 Erik van den Bergh & Anja Kuenen

Overlijden
Door het sterven van onze
Parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
30-08 Ans Dirks-van Diepenbeek
01-09 An Gevers–van Limpt
01-09 Peter van den Borne
13-09 Truus v.d. Borne-van Limpt
23-09 Nel van Gompel-Peters
27-09 Jo van Gompel – Stappaerts

86
91
72
84
81
90

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

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

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 31 okt. 2016 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

