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HANDELEN VANUIT GODS’ HART
Het is een boeiende vraag, die Jezus ons in het
evangelie voorlegt. Een vraag waar de actualiteit
vanaf druipt: worden mensen geboren om wetten
te onderhouden of staan wetten ten dienste van
de mens? Wie een beetje thuis is in het evangelie
weet, dat er Jezus alles aan gelegen is, dat er
recht gedaan wordt aan de waardigheid van ieder
mensenleven. Ziet u de beelden voor u van die
duizenden vluchtelingen, dobberend in een gammel bootje op de Middellandse Zee, springend op
treinen of lopend langs het spoor op zoek naar
een menswaardig leven. Hun eigen land is in puin
geschoten door mensen, die hun eigen ideologie
verheffen en daarvoor mensenrechten met voeten
treden. Hoe gastvrij zijn wij?
beeld van God
In Jezus' ogen worden alle mensen geschapen
naar Gods’ beeld en gelijkenis. Dat betekent, dat
God het beste van zichzelf legt in het hart van ieder mensenleven, ook in ons hart. Beeld van God
zijn en daarnaar handelen: het nodigt ons uit op
zoek te gaan naar het positieve, dat we allemaal
in ons hebben en elkaar daar op aanspreken.
weggedrag
Een voorbeeld: Ons weggedrag. Reageert u ook
wel eens heel verontwaardigd als iemand u geen
voorrang geeft, terwijl u er wel recht op hebt! Ik
kon dan ook wel eens heftig reageren tot ik die
fout zelf ook een keer maakte en uit onoplettendheid zelf geen voorrang gaf. Dan besef je ineens,
dat je in het verkeer altijd rekening moet houden
met het weggedrag van anderen. Fouten waarop
we anderen aanspreken, maken we zelf ook. Wie
dat beseft wordt milder in zijn oordeel. Verkeersregels zijn belangrijk om mensen te beschermen.
Geen borrel op, geen wegpiraat worden, maar een
heer in het verkeer. Doet u daar ook wel eens aan
mee: iemand is in de fout gegaan, diefstal, een
vechtpartij, beetje hennep, of bedenk maar iets
anders. Dat gebeurt overal. De dader heeft zijn
straf gehad en vraagt om een nieuwe kans. Maar
... het blijft er eentje van die en die en die is niet
uit het goede hout gesneden. Nieuwe kansen
krijgen, ho maar, en de gevolgen laten zich raden.
Hij vervalt van kwaad tot erger. Wie zo handelt
laat niet zien, dat hij/zij beelddrager is van God.
Soms is het net of de duivel met ons speelt.
uitdaging
Mag ik u uitdagen ... probeer eens iedere dag iets

goeds te ontdekken bij je gezinsleden, je
buurtgenoten of collega' s op het werk, spreek dat
ook uit en hou dat vol tot je de tel kwijt raakt.
Jonge ouders weten, dat ik hen tijdens de
doopviering graag uitdaag om bij elkaar en bij hun
kinderen iedere dag iets goeds te ontdekken, dat
ze nog nooit eerder ontdekten en dat hun hele
leven lang vol te houden. Ik noem dat investeren
in liefde. Als we dat allemaal doen, komen er veel
minder gebroken relaties, leef je veel gelukkiger
met elkaar en dat slaat weer over op je kinderen
en je hebt veel minder overlast op straat.
je vrij maken
Geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis: het
stelt ons in staat te handelen vanuit Gods’ hart. Bij
Jezus staat het geluk van mensen centraal. Hij
kon zich vrij maken om zich helemaal te geven.
Voel je het verschil: je vrij maken van jezelf om je
in te zetten voor het geluk van je medemens of je
vrij voelen in je doen en laten in de geest van: "Ik
doe waar ik zin in heb". In het laatste geval ben je
in wezen de gevangene van jezelf. Dan is het
goed dat er wetten en regels zijn, die ons beschermen tegen deze "gevangenen". Wie dienstbaar is
van dag tot dag met de liefde als wapen, die geeft
Gods’ liefde een menselijk gezicht. Dat dit een
weg is van vallen en opstaan, is ons genoegzaam
bekend, maar liefdevol handelen en dienstbaar
zijn vragen om een duurzame investering.
Pastoor van Roosmalen
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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 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.

Vrijwillig(st)ers gehuldigd
Het afgelopen jaar zijn een zestal vrijwillig(st)ers
gestopt met hun werk i.v.m. gezondheid of leeftijd.
Wij hebben gemeend hierbij even stil te moeten
staan en hebben hen een aandenken en een bos
bloemen aangereikt op zondag 10 juli j.l.. Dat waren
in willekeurige volgorde Jan Kokken, Jan van
Gompel (Magnoliahof), Jo Hendrikx, Annie WoutersSmeijers, Ria Vosters-v.Sambeeck en Bernadette
van Limpt-Kox. Hartelijk dank voor hun jarenlange
trouw!
Inzegening Beeld Heilige Clemens Hulsel
Dinsdag 26 juli om 16:00 uur hebben we in een korte
gebedsdienst het nieuwe beeld van de Heilige
Clemens gezegend in de Mariakapel van Hulsel.
Kees Seegers is de maker van dit mooie houten
beeld en daarom ook dankzegging aan Kees.
Daarna hebben we met een grote groep parochianen een kop koffie/thee en een glaasje genuttigd in ’t
Drieske. Allemaal heel gezellig!

Uitstapje misdienaars naar de Efteling
Op zondag 24 juli zijn onze misdienaars samen
met enkele begeleidende ouders een gehele dag
naar de Efteling geweest. Het uitje was zeer
geslaagd, iedereen heeft erg genoten! Ze hebben
verschillende attracties samen gedaan (Ravelijn,
Droomvlucht, Villa Volta, Fata Morgana, Piranja,
Bob, Vliegende Hollander en de durf-als zijn in de
Baron geweest!). Ondanks de drukte waren de
wachttijden niet te lang, met een snoepje en wat
drinken ging dat zo voorbij. Tussen de middag
hebben ze een kindermenu gegeten in het Witte
Paard. Bedankt alle misdienaars voor jullie inzet!
Verkoop kerk van Hooge Mierde
Na een gesprek met de Werkgroep Samen Doen
Ons Dorp Hooge Mierde op 13 juni j.l. kwamen we
gezamenlijk tot de conclusie dat we mogen hopen
op een ondernemer, welke deze kerk wil behouden
en onderhouden. En dit is gelukt op 25 juli j.l. door
de verkoop aan de heer De Bruijn, welke dit voormalige kerkgebouw als museum in gebruik gaat
nemen. Wij denken, dat de kerkgemeenschap
Hooge Mierde hier heel content mee mag zijn!
Daarnaast blijft de R.K.Begraafplaats gewoon in
gebruik zoals voorheen en hopen we op de
vrijwilligers, welke dit ook blijven onderhouden.
Zeker met de verblijfplaats voor hen gebouwd
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Data H.Vormsel 2017 en 1e H.Communie 2017
Op zaterdag 22 april 2017 om 17:30 uur wordt het
Sacrament van het H.Vormsel toegediend door Mgr.
Mutsaerts. Op zondag 14 mei 2017 om 11:00 uur de
1e H.Communie voor de kinderen van de Akkerwinde, d’n Opstap, de Klimop, de Clemensschool en de
Torelaar. Op zondag 21 mei 2017 om 11:00 uur de
1e H.Communie voor de kinderen van de Leilinde.

Extra collecte Pax Christi - Vredesweek 17 en
18 sept.2016
‘Vrede verbindt’
In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de
boventoon voert en duizenden vluchtelingen op
zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert
vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de
Vredesweek. Juist nu groeit het besef dat vrede
niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waar
we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten.
We mogen ons niet laten ontmoedigen door de
overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn
er nu moedige mensen die zich blijven inzetten
voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te
brengen van alle religieuze achtergronden, jongens én meisjes, en hen lessen in vrede te geven.
Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor
de lessen in haat en geweld, waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar, dat
verbinding vrede brengt. Wij beseffen steeds meer
dat dit ook in onze eigen samenleving van belang
is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open
te staan voor elkaars verschillen en standpunten.
Maar ook bij ons zijn er steeds mensen die de
moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede
een stapje dichterbij te brengen. Vrede heeft ook
met moed te maken, de durf om elkaar echt te
willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan
vrede echt verbinden. In de Vredesweek laten we
zien, dat we daartoe bereid zijn. Al vijftig jaar
neemt PAX het voortouw in het organiseren van
de Vredesweek. PAX zet zich in om mensen te
beschermen tegen oorlogsgeweld, voor het
beteugelen van geweld en opbouwen van vrede.
Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en
verbindt mensen. De Vredesweek is een goed
moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons
allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan mee
doen, van burger tot activist en van politicus tot
artiest. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we
allemaal iets voor doen. Wij leggen ons niet neer
bij het idee, dat oorlog onvermijdelijk is. Met uw
steun en die van actieve vrijwillig(st)ers door de
hele wereld brengt PAX mensen samen, die voor
vrede durven te gaan. Ook uw steun zeker waard!
Wij bevelen deze collecte bijzonder bij u aan!

Extra collecte Wereldmissiedag voor Kinderen

>>>>>> op 1 en 2 oktober 2016 <<<<<<
In het eerste weekend van oktober vieren we in
de katholieke Kerk Wereldmissiedag van de
kinderen. Dit jaar is dat dus op 1 en 2 oktober.
Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje
opzij te leggen en te schenken aan MISSIO voor
deze kinderen. Dat kun jij ook doen! Dit jaar helpen we de kinderen in de Filippijnen. Dan kunnen zij naar school gaan en een beroep leren.
Dan hoeven ze niet meer op straat te leven of in
een hutje op het water. Help je mee?
De Filippijnen: land van tyfoons
De Filippijnen bestaan uit meer dan 7.000 eilanden. Steeds weer wordt het land getroffen door
zware tropische stormen. Vaak komen er dan
overstromingen en aardverschuivingen. In november 2013 raast de supertyfoon Haiyan over de
Filippijnen. Er wordt veel vernield, huizen, scholen, wegen. Duizenden mensen sterven. Degenen
die het overleven hebben niets meer. Ze moeten
alles opnieuw opbouwen. Er is veel armoede in
het land. De meeste mensen in de Filippijnen zijn
katholiek. Veel auto’s zijn beschilderd met afbeeldingen van Jezus of Maria. Aan bijna elke autospiegel hangt wel een rozenkrans.
Wereldmissiedag van de kinderen bestaat
sinds 1950.
Dat heeft Paus Pius XII toen besloten. 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. Het
waren dus niet de volwassenen die de kinderen in
China hielpen (die ook wel natuurlijk), maar het
waren de kinderen zelf. Want zei de paus, kinderen zijn dan wel klein, maar ze kunnen veel. Het
was echt: kinderen 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.
Op de De Leilinde en Mariaschool is meester
Jan Alemans zeker 35 jaar de “motor” geweest
van de Wereldmissiedag voor Kinderen en bij de
jaarlijkse Vastenaktie. Steeds weer heeft hij op
beide scholen dit gepromoot. Nu dit voor meester
Jan niet meer mogelijk is, hebben wij het
afgelopen jaar gemerkt, dat er hiermede heel veel
is weggevallen. Wij hopen dat de ouders hun
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kinderen blijven stimuleren om zorg te hebben
voor andere kinderen, welke het veel minder
hebben.
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.
24-07 Xaviènne d.v. Gijs van Hassel en Tessa van
Baast
Overlijden:
Door het sterven van onze parochianen gaat ons
medeleven uit naar de nabestaanden van
21-07 Toos Roovers - Timmers 89 jaar
11-08 Toos v.Hoof - de Bresser 90 jaar
26-08 Lien Kox – Gevers
81 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
Huwelijk:
In verbondenheid met elkaar voor Gods’ altaar
20-08 Ad Luijten & Claudia Lopez Dominguez
16-09 Erik van den Bergh & Anja Kuenen

Zie beschrijving op pagina 3.

In verband met de kermis in Reusel zijn de
doordeweekse H.Missen op maandag 12 en
dinsdag 13 september om 09:30 uur in de morgen.
Ook op zaterdag 10 september om 09:30 uur.

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 26 sept. 2016 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

