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WERELDVREDE  
Aan het begin van een nieuw seizoen ga je 
vooruitkijken, jezelf doelen stellen en kijken of ze 
haalbaar zijn. Maar als ik de beelden op me in laat 
werken, die ons dagelijks worden voorgeschoteld 
via de televisie en de krant kom je niet los van die 
ene gedachte: Ik hoop dat het komend jaar de 
wereldvrede wat dichterbij kan komen. Het zijn 
hartverscheurende beelden die ons bereiken 
vanuit Irak en Syrië. Je zou er maar wonen en 
toevallig een andere geloofsovertuiging hebben 
dan de IS- strijders. Je vrouw en kinderen zullen 
zo maar ontvoerd worden. Als je die beelden ziet, 
voel je maar één verlangen in je opkomen: een 
verlangen naar vrede, wereldwijd.  
kaars  
Zo ook gelezen een verhaal over enkele 
Amerikanen, die op bezoek waren in Moskou en 
werden aangesproken door een Russische vrouw. 
Deze vrouw overhandigde hen een kaars met het 
verzoek deze wekelijks te branden in hun eigen 
kerk als teken van "wereldvrede". Ook vroeg zij dit 
initiatief door te geven aan andere kerken of 
gemeenten. Zo verspreidde dit vredeslicht zich 
geleidelijk over Noord Amerika en Canada. Een 
naar Canada geëmigreerde Nederlandse bracht 
op haar beurt een kaars naar haar familie in 
Nederland, die daar dagelijks wordt aangestoken. 
vredeslicht  
Als er op deze plaatsen en ook in alle kerken dit 
vredeslicht brandt, ontstaat er een zee van licht, 
die zo sterk is dat ze op den duur alle duister kan 
verdrijven. Onze bisschoppen sluiten zich ook van 
harte aan bij de dringende oproep van Paus 
Franciscus om samen te bidden voor vrede in 
Irak, Syrië en de Oekraïne. Hij spreekt lokale 
kerkgemeenschappen aan, maar ook individuele 
gelovigen om te bidden voor de getroffen 
bevolkingsgroepen in het door geweld geteisterde 
gebieden. Letterlijk zei hij: "Onze broeders en 
zusters worden vervolgd, ze worden verdreven, ze 
moeten hun huizen verlaten zonder de 
mogelijkheid te hebben ook maar iets mee te 
nemen. Aan deze gezinnen en deze mensen wil ik 
uitdrukking geven van mijn nabijheid en mijn 
voortdurende gebed. Geliefde broeders en 
zusters, die zo vervolgd worden: ik weet hoe zeer 
jullie lijden, ik weet dat jullie alles ontnomen is. Ik 
ben met jullie in het geloof in Hem, die het kwaad 
overwonnen heeft! "  

oproep tot gebed  
De oproep tot gebed van paus Franciscus 
onderstreept nogmaals de zorg, die er is voor alle 
Syriërs en Irakezen, die nu met grof geweld op de 
vlucht worden gejaagd. De paus doet bovendien 
een dringend beroep op de Internationale 
Gemeenschap, opdat er een einde wordt gemaakt 
aan de humanitaire ramp die zich voltrekt. Hij 
roept op om zich in te zetten voor de bescherming 
van al degenen, die geraakt of bedreigd worden 
door geweld en om de noodzakelijke 
hulpmiddelen te garanderen - vooral die middelen 
die het meest urgent zijn - voor het grote aantal 
mensen, dat op de vlucht is geslagen en wier lot 
volledig afhangt van de solidariteit van anderen.  
Wij geven graag gehoor aan deze oproep van 
paus en bisschoppen en wij hopen en bidden dat 
het vredeslicht het duister zal verdrijven op alle 
plaatsen, waar de wereld in brand staat, en dat is 
niet alleen in Syrië en Irak, maar ook in de 
Oekraïne en de Gazastrook.  
De paus doet een beroep op het geweten van 
iedereen en tot iedere gelovige herhaalt hij: "De 
God van vrede wekt in ieder van ons een 
authentiek verlangen op naar dialoog en 
verzoening. Het geweld wordt niet overwonnen 
door het geweld. Het geweld wordt overwonnen 
door de vrede! Laten we bidden in stilte, 
verzoekend om vrede, voor iedereen, in  
stilte ... Maria Koningin van de vrede, bid voor 
ons!" Als we biddend deze vrede stapje voor 
stapje naderbij zien komen, is mijn wens voor het 
komend jaar meer dan vervuld. Maar dan moeten 
we wel volhardend blijven in ons gebed. 
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 Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken 
op maandag-, dinsdag- , woensdag- en vrijdag-
morgen tussen 10:00 – 12:00 uur. Op donderdag 
morgen is er niemand aanwezig. U kunt ook een 
enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per 
H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. 
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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 
(niet op donderdag). Je maakt dan een afspraak 
voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten 
dopen. In de parochie wordt er nog steeds 
individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op 
2e en 4e Zondag van de maand in Reusel en op 
de 3e Zondag van de maand in Hooge Mierde. 
U krijgt 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.  

 
Luister via de middengolf AM 675 tot 1 sept. 2015, 
daarna nog via internet, DAB+ of Radio Maria app. 
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl 
Een katholiek geluid, 24 uur per dag. 

Onttrekking aan de eredienst 
Op zaterdag 29 augustus 2015 om 19:00 uur heeft 
de laatste viering plaats in de kerk van de H. 
Johannes’ Evangelist in Hooge Mierde. Bisschop 
Hurkmans heeft dit besluit moeten nemen en wij 
hopen dat parochianen van de kerkgemeenschap 
Hooge Mierde na deze vieringen hun weg blijven 
vinden naar Reusel of elders om wekelijks de 
eucharistie te kunnen blijven vieren. Als pastoor 
en parochiebestuur leven wij met u mee!  

Kerkgemeenschap Hooge Mierde 
De R.K.Begraafplaats van Hooge Mierde blijft voor 
alle parochianen van deze kerkgemeenschap in 
gebruik. Er kunnen bijzettingen en nieuwe 
begravingen blijven plaatsvinden. Dit alles in 
overleg met de pastoor en het parochiebestuur.        
Ook de fundaties en vooruitbetaalde diensten voor 
het lezen van H.Missen kunnen worden 
voortgezet in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopne-
ming in Reusel. De contactpersonen hebben 
hierover een brief ontvangen van de parochie. 

Kapel van St.Cornelius in Hooge Mierde 
De Stichting van de Kapel van St.Cornelius draagt 
al vele jaren zorg voor deze kapel. Nu hebben wij 
in samenspraak met dit Stichtingsbestuur besloten 
om een relikwie van St.Cornelius een veilige 
plaats te geven in deze kapel en bij plaatsing ook 
een korte gebedsdienst te houden. Deze kapel 
geeft ook al vele jaren de mogelijkheid om een 
kaarsje op te steken bij St.Cornelius. Zeker nu de 
kerk gesloten wordt, is dat zeker een mooie 
gelegenheid voor vele parochianen van Hooge 
Mierde. 

 
 
1e H.Communie en H.Vormsel 2016 
Op dit moment zijn de data al bekend voor de 
1e H.Communie op:      
zondag 22 mei om 11:00 uur voor De Leilinde en 
zondag 29 mei om 11:00 uur voor alle andere 
scholen van onze parochie. 
 
H.Vormsel op zaterdag 9 april om 17:30 uur. 

 
Website van onze parochie 
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle 
informatie over de parochie. Ook alle dagelijkse 
misintenties. Voor meer info: onze 
websitebeheerder Kees van Kemenade. 
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Extra collecte MIVA weekend van 29 en 30 
augustus 2015 
In het weekend van 29 en 30 augustus a.s. vindt 
de jaarlijkse MIVA collecte plaats in de katholieke 
kerken. In 2015 is het thema van de MIVA 
collecte: Gideon helpt straatkinderen in Ghana 
aan een betere toekomst. “Omdat ik zelf hulp 
kreeg, wil ik nu ook anderen helpen.” Dit jaar 
vragen wij uw aandacht dus voor een bijzonder 
straatkinderenproject in Ghana. Dit project is 
opgezet door pionier Gideon Markin, die zelf 
straatkind was. Hij weet als geen ander hoe hij 
kinderen en hun ouders kan motiveren hun lot in 
eigen hand te nemen. 
Pionier Gideon Markin leefde vroeger op straat. 
Zijn levensverhaal is een inspirerend voorbeeld 
van hoe je kansen creëert, voor jezelf én anderen. 
Gelukkig heeft Gideon op beslissende momenten 
in zijn leven hulp gehad van mensen in zijn 
omgeving. Dat heeft hem op zijn beurt weer 
gemotiveerd zich in te zetten voor kinderen die het 
moeilijk hebben. Gideon: “Ik was slachtoffer van 
een negatieve cultuur. Toen ik mijn vader verloor 
zette mijn familie me op straat. Ik had ineens geen 
huis meer en zwierf over straat. Op een dag 
ontmoette ik op straat een Nederlandse pater. Hij 
stelde me een aantal vragen. En ik vertelde hem 
mijn droom. Omdat ik zoveel kinderen zag met 
dezelfde problemen als ik, wilde ik niet alleen 
mezelf helpen, maar hen ook!” Gideon vraagt aan 
MIVA een auto om water te vervoeren naar de 
straatkinderen, die geen toegang hebben tot 
schoon drinkwater en om materialen naar de 
verschillende projecten te brengen. MIVA wil en 
hoopt deze droom van Gideon waar te maken. Wij 
hopen dat zijn verhaal u ook inspireert! Helpt u 
mee met de MIVA-collecte op 29 en 30 augustus 
2015? Heeft u nog vragen of wenst u meer 
informatie? Neem dan contact op: tel. 076-
5217150, e-mail info@miva.nl, website 
www.miva.nl. Wij bevelen deze MIVA-collecte 

bijzonder bij u aan! 
 
Extra collecte  Pax Christi-Vredesweek 19 en 
20 sept. 2015 
PAX zet zich al jaren in voor een kernwapenvrije 
wereld en doet dit door mensen te informeren en 
acties te organiseren. Dit kunnen zij echter niet 
alleen. Tijdens de Vredesweek vragen zij extra 
aandacht voor kernwapens. Dit jaar in de 
vredesweek het thema:  Wapen je met vrede!  
PAX voert hierbij in het bijzonder campagne voor 
de bescherming van onschuldige burgers. 

Werkend vanuit de kernwaarden van menselijke 
waardigheid en solidariteit. 
Overal waar mensen zijn kunnen conflicten 
ontstaan. Gelukkig kennen wij al 70 jaar vrede,  
maar hoe anders is dat in zeventig andere landen.  
Met uw steun en die van actieve vrijwillig(st)ers 
door de hele wereld brengen wij mensen samen,  
die voor vrede durven te gaan. Ook uw steun 
zeker waard! 

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: 
11-08   Marie Panjoel - Faes               89  jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
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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 21 sept. 2015 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 


