Jaargang 2, nummer 3, April 2014
PASEN: HERBOREN WORDEN.
Het is nog maar drie maanden geleden dat de
kerken vol zaten om samen het Kerstfeest te
vieren. We luisterden naar het ontroerende
geboorteverhaal van een klein kind, dat ter
wereld kwam ergens achteraf in een arme
stal, een geboorteverhaal dat zijn schaduw
vooruit wierp. “Er was geen plaats in de
herberg.” Er was geen plaats voor Jezus in
wereld. Net als ieder ander kind groeide Jezus
naar volwassenheid met zijn eigen idealen en
dromen. Hij droomde dat het Rijk Gods’ nabij
was? Hij droomde dat de wereld een plaats
zou worden, waar mensen in vrede konden
leven, waar liefde sterker zou zijn dan haat en
waar mensen de kunst verstonden om elkaar
vergeving te schenken en elkaar de hand
zouden reiken als teken van verzoening. Hij
geloofde dat zijn droom werkelijkheid kon
worden.
Hij trok weldoende rond
Om dat ideaal te kunnen verwezenlijken trok
Hij rond van stad naar stad. Onderweg legde
Hij de handen op, gaf mensen die verlamd
waren hun geestelijke veerkracht terug, gaf
blinden uitzicht op geluk, schonk vergeving
aan de overspelige vrouw en redde haar van
de dood door tegen schriftgeleerden te
zeggen: “Wie van jullie zonder zonden is,
werpe de eerste steen.” We zagen hoe hij
melaatsen genas. En dan hebben we het over
mensen, die door de samenleving gemeden
worden als de pest. Hij was bevriend met
tollenaars en zondaars, en trotseerde in
Jericho de hoon van de mensen door bij de
tollenaar Zacheüs de maaltijd te gebruiken. En
wat zien we: overal waar Jezus “weldoende”
rond ging werden mensen herboren. Hun
leven kreeg kleur en zin.
Jaloezie
En de schriftgeleerden en farizeeën, zij zagen
het met lede ogen aan. De oprechte liefde die
Jezus uitstraalde vervulde hen met jaloezie.
Hun haat werd zo groot, dat Jezus kost wat
kost moest worden geliquideerd. Dat was
toen, maar we zien het nu nog gebeuren:
vrouw vermoord door haar ex-vriend, oorzaak:
jaloezie. Een dictator liquideert iedereen, die

niet voor hem neerknielt. Wereldwijd worden
op grote schaal de mensenrechten
geschonden. Sla de krant maar open en je
weet wat er allemaal gebeurt in de wereld om
ons heen. Toekomstdromen worden wreed
verstoord. Voorgoed?
Daarvoor is God te zeer met ons begaan.
Na Goede Vrijdag wordt het Pasen.
Pasen
Met Pasen komen we samen om het nieuwe
leven te vieren. We vieren die zondag iets
unieks dat ons verstand te boven gaat. God
bleef zich garant stellen voor Jezus, ook toen
Hij met zijn kruis door de straten van
Jeruzalem trok, omringd door mensen, die
Hem vijandig gezind waren. God was er op de
Calvarieberg, in de persoon van zijn moeder
Maria, de apostel Johannes en enkele
vrienden. God was het die de honderdman de
woorden in de mond legde: “Deze was
werkelijk de Zoon van God.” En dan wordt het
Pasen ... we horen het de engel zeggen tegen
de vrouwen die Jezus wilden balsemen: “Wat
zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet
hier. Ga naar Galilea en daar zal je Hem zien.”
Denk je eens in in de gevoelens van die
vrouwen? Ze moeten enorm geschrokken zijn.
“Ja maar, Hij is toch hier begraven. Zeg ons
waar je Hem hebt neergelegd!” Het antwoord
van de engel is veelzeggend. In Galilea is het
begonnen. Daar heeft Jezus in zijn nachtelijk
gesprek met Nicodemus voor het eerst
woorden in de mond genomen dat een mens
herboren zal worden. Letterlijk zegt Hij: “Wat
geboren is uit een mens is menselijk, en wat
geboren is uit de geest is geestelijk.” Op een
grafsteen zag ik hierover bijv. heel treffend
staan de geloofsgedachte: “Die geboren
worden zijn bestemd om te sterven, de doden
om te herleven.”
Nieuw leven
Vandaag vieren we het feest van dat nieuwe
leven, Jezus is verrezen. God heeft Hem doen
opstaan uit een graf, want zoveel liefde kon
God niet in een graf gevangen houden. Met
zijn dood op het kruis is zijn leven niet voorbij.
Hij leeft verder op een andere manier. We
kunnen niet meer samen koffie drinken, maar
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in de geest blijven we met elkaar verbonden.
Hij leeft verder doordat mensen zijn manier
van leven hebben overgenomen door elkaar
nabij te zijn, door elkaar vrij te maken van
angst en van alles wat ze als een zware last
met zich meedragen. Jezus leeft overal waar
mensen elkaar in zijn geest nabij zijn, liefdevol
elkaar verdragend.
Eucharistie
Jezus leeft telkens als wij samen komen om
de Eucharistie te vieren. In die maaltijd wil
Jezus ook in ons opnieuw geboren worden
door zichzelf in brood en wijn als voedsel aan
te bieden. Overal waar wij op de bres staan
voor menswaardig leven is Jezus aanwezig.
Overal waar mensen elkaar nabij zijn kunnen
vreugde en verdriet zo gedeeld worden, dat
ons leven er door verrijkt wordt. Ook wij
kunnen elkaar door dode momenten
heentrekken om als herboren verder te
kunnen leven. Herboren worden heeft alles te
maken met ons geestelijk welzijn en dat hangt
gelukkig niet af van de vraag wat we moeten
inleveren bij de komende bezuinigingen,
maar heeft alles te maken met de vraag of we
willen investeren in onszelf. Jezus trok
weldoende rond. Hij onderrichtte de mensen
en bad met hen. Zou ons leven ook niet aan
inhoud winnen als we de rijke inhoud van ons
geloof blijven inademen om daardoor houvast
en steun te vinden in ons leven. Bidden en
leren ... als we daar een werkwoord van
maken komen we vanzelf op het spoor van
verrijzen omdat ook wij dan herboren verder
kunnen. Zalig Paasfeest !
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-, woensdagen vrijdagmorgen tussen 10:00 - 12:00 uur.
Op donderdagmorgen 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. 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, Lage Mierde en
Hulsel. 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 bellen met
de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.
Op maandag 14 april om 19:00 uur is er in
Reusel ook een Eucharistie- en Boeteviering,
waarna ook de mogelijkheid wordt geboden
om persoonlijk te biechten.
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 19:00 (HM-LM-Hulsel)
of om 20:00 uur in Reusel van maandag tot
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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.

van Hulsel verspreid en opgehaald door het
kerkkoor.
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) Sint
Clemens

1e H.Communie 2014 en H.Vormsel 2014
De 1e H.Communie voor het komende jaar is
in Reusel op zondag 18 mei 2014 om 11:00
uur voor de Leilinde; zondag 25 mei 2014
om 11:00 uur voor de Klimop en de
Mariaschool
De 1e H.Communie voor Lage Mierde en
Hooge Mierde op zondag 1 juni 2014 om
11:00 uur in de kerk v. Hooge Mierde

Passieconcert Reusels Gemengd Koor
Op zondag 13 april gaat het Reusels
Gemengd Koor een passieconcert uitvoeren in
de Parochiekerk in Reusel. Het koor heeft er
voor gekozen om dit jaar het Stabat Mater van
Joseph Haydn uit te voeren. Het Stabat Mater
word uitgevoerd door koor, solisten en orgel.
Het geheel staat o.l.v. dirigent Wim van
Zantvoort. Het concert begint om 14:30 uur en
is gratis toegankelijk.

Het H.Vormsel is in Reusel toegediend op
vrijdagavond 4 april om 19:00 uur door
onze Bisschop Mgr.Hurkmans aan:
Gitte de Beijer - Sven Bierens - Daan Geven Romée Goossens - Marit Groenen – Jorn
Heesters - Sem v.d. Heijning - Indy Jansen - Sven
Jansen - Allisha v. Kuijk - Lisa Lavrijsen - Lotte v.
Limpt - Stan v. Loon - Kevin Merkx - Neel Vosters
- Lars Wouters.

Proficiat vormelingen met dit mooie
Sacrament!!!
Vastenactie 2014
Bouwen aan een thuis in Sierra Leone.
Sierra Leone ligt in West-Afrika. De hoofdstad
is Freetown. Van 1991 tot 2002 heeft er een
bloedige burgeroorlog gewoed. In het land zijn
overal diepe littekens te vinden. Maar nog
erger is dat de mensen van Sierra Leone
getraumatiseerd zijn. Sinds het einde van de
burgeroorlog is het land bezig aan een
moeizame en therapeutische periode van
wederopbouw. Helpt u hen daar ook bij?
Vanaf het begin van de vastentijd tot en met
Pasen staan er achter in de kerken
collectebussen. Daar liggen ook de bekende
vastenzakjes. In het weekend van 28 en 29
maart is ook bij eenieder een vastenzakje
thuisbezorgd met d’n Uitkijk. Aan het
vastenzakje zit ook een éénmalige
machtiging gehecht, waar u ook gebruik van
kunt maken. Bisschoppelijke Vastenactie:
IBAN NL21INGB0000005850. In Hulsel is de
opbrengst evenals andere jaren voor het
project zuster Wouters. Meer hierover in het
Hulsels Blaoike. Hiervoor worden andere
vastenzakjes apart door de kerkgemeenschap

Luister via de middengolf AM 675.
e-mail:
info@radiomaria.nl internet: www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid op de middengolf 24 uur per dag.

Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders
die in de afgelopen tijd hun kindje
lieten dopen. Wij wensen hen een
gelukkige en gelovige toekomst
toe.
09-03 Twan v. Kuijk z.v. John v.Kuijk & Conny v.
Kuijk-Vosters
23-03 Mirte de Rooij d.v. Ronald de Rooij &
Mieke de Rooij-Laarakker

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons
medeleven uit naar de
nabestaanden van :
27-02 Harrie Jansen
81 jaar
06-03 Ria Jansen - van der Palen 80 jaar
19-03 Wil Coppens
75 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.
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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 5 mei 2014 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

