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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN  
Allerheiligen en Allerzielen zijn twee dagen die bij 
velen onder ons emoties oproepen, omdat we heel 
bewust stil staan bij wat onze dierbaren voor ons 
betekend hebben. We voelen de pijn, die het moe-
ten loslaten van hen met zich meebrengt. Alleen 
daarom al is het goed om hen in deze dagen in de 
schijnwerpers te zetten. Hun levens moeten nauw 
verbonden blijven met de onzen. Dat is ook de ach-
terliggende gedachte bij de oorsprong van dit feest. 
Tot het jaar 837 werden op deze dag de martelaren 
herdacht, die in de jonge christenkerk hun trouw 
aan Christus met de dood moesten bekopen. Toen 
heeft paus Gregorius bij dit feest alle gelovigen be-
trokken, die in hun leven getuigenis hebben afge-
legd van hun geloof in Christus en daar horen ook 
de mensen bij die voor ons "heilig" zijn, je vader of 
moeder, je man of vrouw, je zoon of dochter, broer 
of zus of één van je beste vrienden. Vandaar ook 
de naam: Allerheiligen.  
heil  
De eerste vier letters van het woord heilig zijn "heil". 
Heil betekent: dat wat heel maakt, dat wat gelukkig 
maakt. Dat kan een ding zijn, een voorwerp. Als je 
man of vrouw je ontvalt, draag je ook de trouwring 
van je partner om je vinger. Zo draag je je geliefde 
overal mee naar toe. Je blijft door de dood heen 
met elkaar verbonden. Zo is ook de waarde van het 
kettinkje, dat je van oma hebt gekregen, niet in geld 
uit te drukken. Dat is "heilig" voor je. Heilig zijn ook 
die mensen voor jou die -door hun manier van 
leven- je leven kwaliteit hebben gegeven. Die je 
hebben laten delen in de warme geborgenheid van 
hun liefde of je op het spoor van God hebben gezet.  
bedevaart  
Weet je, de meest indringende gesprekken over 
onze dierbaren heb je als je samen op bedevaart 
gaat. Dat kan Kevelaer zijn, maar vooral Lourdes 
omdat je dan een aantal dagen samen optrekt. Tij-
dens zo'n bedevaart proef je, wat het woordje heil-
zaam betekent, omdat je daar je geloof heel intens 
beleeft. Je wordt er als het ware in mee genomen. 
Je voelt, dat je op een plaats bent, waar hemel en 
aarde elkaar raken, een plek waar je ook zelf ge-
raakt wordt.  
aangeraakt worden  
"Aangeraakt worden", onze dierbaren leggen vaker 
hun hand op onze schouders dan wij merken. Een 
hand op je schouder ... je ziet niemand, maar je 
voelt wel dat je een duwtje in de rug krijgt. Je krijgt 
dat gevoel, wanneer je op bedevaart bent, maar 

ook als we de graven bezoeken van onze dierba-
ren. Je voelt die geestelijke band, die er tussen hen 
en ons gegroeid is. Een band, die op den duur de 
leegte moet gaan opvullen, die ze in ons hebben 
achtergelaten.  
zalige mensen 
Allerheiligen ... zie je dat beeld voor je, dat de apos-
tel Johannes beschrijft in zijn openbaringen: "Ik zag 
een grote menigte, die niemand tellen kon uit alle 
rassen en stammen, volken en talen. Ze stonden 
voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte ge-
waden en met palmtakken in de hand." (Apocalyps 
7, 9-10). In die ontelbare menigte zien we ook onze 
dierbaren terug. Zij zijn onze voorsprekers bij God. 
Zij zijn uitgegroeid tot zalige mensen, die Jezus be-
noemd in de zaligsprekingen. (Matteüs 5, 1-12). 
Zalige mensen zijn zij, die op de bres staan voor de 
waardigheid van ieder mensenleven, mensen een-
voudig van geest, zachtmoedig, barmhartig, honge-
rend naar gerechtigheid en vrede. Als we terugkij-
ken op de levens van onze dierbaren: we kennen 
hun onvolmaaktheden, we weten, dat het allemaal 
mensen waren, die naast hun sterke en goede kan-
ten ook hun zwakke kanten hadden. En het gekke 
is: zolang we hier in levende lijve rondlopen zien we 
elkaars fouten en tekortkomingen, maar die worden 
allemaal met de mantel der liefde bedekt, zodra 
iemand aan zijn hemelvaart is begonnen. Dan zijn 
het allemaal "goei mensen". En dat is maar goed 
ook! Het feest van Allerheiligen nodigt ons uit om 
ons te spiegelen aan het goede, het heil, de kracht 
en de liefde die onze dierbaren hebben uitge-
straald. In die liefde, die we samen mochten delen, 
herkennen we iets van God. En die liefde versterkt 
in ons het geloof, dat ons leven sterker is dan welke 
vorm van dood ook. Allerheiligen: waar wij de dood 
onder ogen zien roept God de mens tot leven. Mo-
ge dat geloof ons die troost en sterkte geven, die 
we nodig hebben.               Pastoor van Roosmalen 
 

Viering Allerzielen 2 november 19:00 uur 
Eenieder wordt van harte uitgenodigd om bij deze 
gedachtenisviering aanwezig te zijn. Zeker de na-
bestaanden van de overledenen van het afgelopen 
jaar. Deze krijgen ook persoonlijk een uitnodiging 
van de Parochie Sint Clemens. 
 

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  
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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.  
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. 
 

Groot onderhoud kerkhof Lage Mierde 
De afgelopen jaren zijn wij als Parochie Sint Cle-
mens bezig geweest met het verbeteren van de 

inrichting en het vergemakkelijken van het onder-
houd van de verschillende kerkhoven in onze 
Parochie Sint Clemens. En nu is het moment ge-
komen dat wij in het bijzonder ook aandacht heb-
ben voor de R.K.Begraafplaats St. Stephanus’ 
Vinding van Lage Mierde. Wij hopen bijv. in de 
maand december te komen tot het realiseren van 
een Mariakapelleke onder het dak van de absou-
teplaats,  waarbij ook het Mariabeeld haar plaats 
zal krijgen. Vanaf 16 oktober 2017 beginnen wij 
ook met de herinrichting van het kerkhof. Dit be-
tekent NIET dat er graven worden verplaatst, 
maar dat wel de omgeving van de graven een be-
ter aanzien krijgt. Wij gaan op de eerste plaats be-
ginnen met het achterste gedeelte(nieuwste ge-
deelte),  wat door de tijd een zeer slechte en hob-
belige grasmat heeft gekregen. We gaan daar de 
grasmat weghalen. De bodem egaliseren en nà 
Allerzielen wordt deze opnieuw ingezaaid. Dat be-
tekent,  dat er enkele maanden wel wat overlast 
gaat ontstaan en dat het wat moeilijker wordt om 
bij de u bekende graven te komen. Dat tijdelijk 
deze nieuw ingezaaide grasmat niet kan worden 
betreden en zal worden afgezet met lint. Het oude 
gedeelte van het kerkhof zal op een aantal plaat-
sen ook worden geëgaliseerd en worden inge-
zaaid met gras. Hierdoor ontstaan er hopelijk min-
der zandverstuivingen bij heel droog weer en 
wordt het aanzien van dit kerkhof hiermede ook 
verfraaid. Vergeet ook u niet het regelmatig on-
derhoud van uw graf,  zodat dat ook bijdraagt aan 
een mooier aanzien van het kerkhof en uw graf. 
Met dank voor uw medewerking!!! 
 

1e H.Communie 2018  en  H.Vormsel 2018 
Op zondag 3 juni 2018 om 11:00 uur kunnen alle 
kinderen van groep 4 hun 1e H.Communie doen in 
de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel. 
Op zaterdag 7 april om 17:30 uur kunnen alle 
jongens en meisjes van groep 8 het Sacrament 
van het H.Vormsel ontvangen in bovengenoemde 
kerk. Opgave bij de Parochie Sint Clemens vóór  
1 oktober 2017. 
 

Anja van Lierop 25 jaar dirigente 
Op zondag 8 oktober en zondag 29 oktober viert 
Anja, dat ze 25 jaar geleden is begonnen als diri-
gente. Ze heeft voor diverse koren gestaan en nu 
sinds 1 januari 2014 is ze dirigente van ons Kerk-
koor Sint Clemens. Op zondag 8 oktober om 
09:30 uur zoals gebruikelijk de Eucharistieviering 
met om 14:00 uur een gezamenlijk optreden van 
de drie koren,  waaronder ons Kerkkoor Sint 
Clemens, in den Herd in Bladel. Toegang gratis. 
Op zondag 29 oktober om 20:00 uur ook in Den 
Herd een avondvullend programma “Anja zingt“  
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met diverse musici. De entree is dan € 12,50 p.p. 
 

Extra collecte Wereldmissiedag van de Kinde-
ren op 7 en 8 oktober 2017  
Elk jaar wordt er een speciale dag georganiseerd 
voor kinderen over de hele wereld: Wereldmissie-
dag van de kinderen. Want: Kinderen helpen kin-
deren. Dat blijft bestaan. Er is een speciale Missio 
Kinderkrant over het land, dat dat jaar centraal 
staat, met daarin veel informatie over het land, de 
katholieke kerk en natuurlijk een gebed. Ook 
wordt er nog elk jaar 
gespaard door kin-
deren. Daarvoor is er 
een speciaal spaar-
zakje om het geld in 
te doen. En weet je 
wat nou het mooiste 
van alles is? Deze 
Wereldmissiedag van 
de kinderen wordt 
overal op de wereld 
door de katholieke 
kerk gevierd. Dus alle 
kinderen, ook de ar-
mere kinderen, spa-
ren voor andere kin-
deren, om elkaar te 
helpen, want: KINDEREN HELPEN KINDEREN  
En dit jaar: Helpen we kinderen in Burkina 
Faso. In het eerste weekend van oktober vieren 
we in de Katholieke Kerk Wereldmissiedag van de 
kinderen. Dit jaar is dat op 7 en 8 oktober. Overal 
ter wereld helpen kinderen andere kinde-ren. Dit 
jaar helpen we dus de kinderen in Burkina Faso. 
Dan kunnen zij naar school gaan en een be-roep 
leren. Dan hoeven ze niet meer zwaar en ge-
vaarlijk werk te doen in de goudmijnen of gedwon-
gen worden om te trouwen. 
Wereldmissiedag van de kinderen bestaat 
sinds 1950. Dat heeft Paus Pius XII toen beslo-
ten. Dat gebeurde echter niet zomaar van de ene 
op de andere dag.  Dat had alles te maken met 
‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’. Dit 
heette zo omdat hij vond dat alle kinderen een 
voorbeeld moesten nemen aan het (heilige) kind 
Jezus. Want zei de paus, kinderen zijn dan wel 
klein, maar ze kunnen veel. Het was echt: Kinde-
ren helpen kinderen. De kinderen die lid waren 
van ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’ 
baden elke dag een Weesgegroet (een gebed tot 
Maria) en ze spaarden elk jaar 30 cent voor het 
werk van de missionarissen overal in de wereld. 
Zodat die de arme en hongerige kinderen konden 
helpen met geld. Wij hopen dat de ouders hun 

kinderen blijven stimuleren om zorg te hebben 
voor andere kinderen,  welke het veel minder 
hebben. Wij bevelen deze extra collecte 
bijzonder bij u aan!!  
 

Extra collecte wereldmissiedag op 21 en 22 
oktober 2017 In de 
Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pau-
selijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de ka-
tholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afri-
kaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. 
Het land van de oprechte mensen  
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam 
in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land 
van de oprechte mensen. Het is een van de arm-
ste landen ter wereld. Een groot deel van de be-
volking leeft van de landbouw. Met name de regi-
o’s die in de Sahelzone liggen, worden hard ge-
troffen door klimaatveranderingen+droogteperio-
des.             Hulp voor meisjes en vrouwen 
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt 
voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzet-
ten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen 
huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij 
zusters of in gezinnen van catechisten.   
Missio helpt 
De Katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. 
Missiezondag is vooral het feest van de solidari-
teit. Daarom steunt Missio de zusters en de cate-
chistenfamilies, die de meisjes opvangen en de 
beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft 
de kinderen en jongeren, die werken in de illegale 
goudmijnbouw. 
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. 
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de 
extra collecte op zaterdag 21 oktober en zondag 
22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 
0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, 
te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl Wij 
bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan! 
 

Willibrordzondag voor de Oecumene: Extra 
collecte weekend van 4 – 5 november 2017 
Met als thema: “Eén is onze Meester en wij 
allen zijn broeders en zusters “. En deze Willi-
brordzondag staat dan vooral in het teken van de 
Reformatie. Wat betekent de Reformatie van-
daag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van 
Maarten Luther de Kerk en wereld in rep en roer. 
Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie 
met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was 
de scheiding tussen de katholieke en protestantse 
wereld ook in ons land een bepalende factor. Door 
allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. 
Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen. 
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Op Willibrordzondag vragen we daarom vanuit onze 
verbondenheid in Christus uw aandacht voor de 
herdenking van de Reformatie. Vanaf 2010 heeft de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene met activitei-
ten en publicaties toegewerkt naar deze herden-
king. Ter voorbereiding op de herdenking van de 
Reformatie raden we geïnteresseerden aan het do-
cument Van Conflict naar Gemeenschap te lezen. 
Deze tekst werd in 2013 uitgegeven door de Rooms 
Katholieke / Lutherse Commissie voor Eenheid met 
het oog op de oecumenische herdenking van de Re-
formatie. Graag willen we de viering van Willibrord-
zondag en deze collecte voor het werk van de Ka-
tholieke Vereniging voor Oecumene bij u aanbeve-
len. De extra collecte dit weekend is zeker ook be-
doeld om de oecumenische dialoog op gang te hou-
den 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. 
 

Overlijden 
 

Door het sterven van onze  
parochianen gaat ons medeleven  
uit naar de nabestaanden van: 
 

18-09   Miet Leijten-Gijbels        82  jaar 
19-09   André Schots                 68  jaar 
24-09   Toon Vissers                  82  jaar 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

 

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 okt. 2017 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 


