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DE NAUWE DEUR  
Vandaag eens een echte blijde boodschap om te 
verkondigen. Dan sla je de evangelielezing open. 
Sta maar eens even stil bij de tekst van dat ene 
zinnetje: "Spant u tot het uiterste in om door de 
nauwe deur binnen te komen, want velen zullen 
proberen binnen te komen, maar zij zullen daar 
niet in slagen." (Lucas 13, 22- 30) En ik maar 
denken dat God een en al liefde is, Iemand die 
nooit de deur voor je neus zal dicht gooien. Hier 
hoor ik heel andere geluiden.  
vredespaleis  
"De nauwe deur." ... We kennen het bekende 
gezegde: "Met die en die kan ik niet door één 
deur." Ik zal u een mooi voorbeeldje geven. Ik was 
eens op vakantie in Münster, de plaats waar het 
Vredespaleis staat en waar in 1648 het Europese 
vredesverdrag is gesloten. Toen is er ook in ons 
land een eind gekomen aan de 80 jarige oorlog. 
De protestantse vertegenwoordiger van de 
Noordelijke Nederlanden kwam tegelijk aan met 
de katholieke vertegenwoordiger van de Zuidelijke 
Nederlanden. Beiden waren ze met de koets 
gekomen. Probleem was dat ze zich allebei zo 
belangrijk vonden dat ze als eerste met hun koets 
naar binnen wilden. Gevolg: ze draaiden allebei 
om. De deur was te nauw. Toen hebben ze de 
poort opengebroken, zodat de heren een week 
later naast elkaar naar binnen konden om hun 
handtekening te zetten. Zo te horen zou Jezus die 
poort nooit hebben opengebroken.  
deur van je hart  
Een stapje terug ... als ik nou Jezus binnenlaat in 
mijn leven, de deur van mijn hart wijd openzet, 
dan heb ik die smalle poort eigenlijk helemaal niet 
nodig om bij Jezus te komen. Jezus binnenlaten in 
je leven. De omstanders vonden, dat zij dat ook al 
gedaan hadden. 
Willen we echter die band met Jezus aanhalen, 
dan zullen we moeten investeren. Moet je eens 
opletten hoe gauw je de band met de kerk kwijt 
bent. Je slaat een paar weekenden over. Dan 
knaagt er iets. Ik moet toch weer eens naar de 
kerk gaan. We slaan weer een paar keer over en 
het knaagt niet meer, en je voelt de binding 
zwakker worden. En dan is het verdraaid moeilijk 
om na verloop van tijd de draad weer op te 
pakken. Het gemak dient de mens.  
levenshouding  
Nou staat Jezus niet aan de kerkdeur om de 
kerkgangers te tellen en de namen op te schrijven 

in zijn boekje. Het gaat Hem om de vraag of we 
kiezen voor de juiste levenshouding: Als je 
daadwerkelijk bij God wilt horen, zal dat merkbaar 
moeten zijn in je doen en laten. Kunnen wij God 
ontmoeten in onze medemens, die hier en nu 
onze hulp nodig heeft, vriend of vijand, dat doet er 
niet toe.  
Ook in die levenshouding moeten wij groeien en 
dat vraagt om een duurzame investering. Je kunt 
iemand tegenkomen of iemand echt ontmoeten. 
Dat is een heel verschil.  
door één deur 
"De nauwe deur." Blijf wat korter bij huis. Je bent 
getrouwd. Je hebt elkaar je ja-woord gegeven. 
Met de beste bedoelingen ga je samen bouwen 
aan een mooie toekomst. Die krijg je niet cadeau. 
Ook liefde vraagt om een voortdurende 
investering. Doe je dat niet, dan gaat het vroeg of 
laat fout met veelal een scheiding tot gevolg. Ook 
hier is de weg terug moeilijk. De deur is te nauw 
geworden, je kunt er niet tegelijk meer door. 
Jammer, want toen je samen begon had je niet 
zoveel ruimte nodig. Je liet elkaar binnen in je 
leven. En dan voel je elkaar feilloos aan. Je kunt 
gemakkelijk door een deur, hoe smal die ook is. 
Je draagt elkaar.  
Als ik nou door deze bril naar het evangelie luister, 
kan ik me inleven in wat Jezus bedoelt. Hij staat 
voor een wereld, waarin mensen met elkaar in 
vrede leven, in alle opzichten elkaars medemens 
zijn, elkaar alle kansen geven om te kunnen zijn 
wie ze zijn, een wereld waarin mensen de kans 
krijgen om het beste uit zichzelf naar boven te 
halen. En Jezus vraagt ons om daar actief aan 
mee te werken. Doen we dat, dan kunnen we met 
z'n allen gemakkelijk door één deur. Als ik dan 
naar Syrië en de Oekraïne kijk, en tal van andere 
landen, dan kan ik de poort openbreken zoals ze 
dat in 1648 in Münster gedaan hebben, maar dan 
is die poort nog te smal. Jezus legt ons vandaag 
drie vragen voor die de moeite waard zijn om 
goed over na te denken:  
-   Kan ik momenteel met alle mensen door één 
deur of niet? Zo ja, geweldig. Dan weet je ook wat 
Jezus bedoelt als Hij zegt: "Er zijn laatsten die 
eersten en eersten die laatsten zullen zijn." Vrij 
vertaald: durf ook de minste te zijn. - Heerst er in 
ons gezin een leefklimaat, waarin liefde voelbaar 
is én wederzijds of moeten we daar stevig aan 
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gaan werken. - En tenslotte ... krijgt Jezus de kans 
om binnen te komen in mijn leven? Is Hij mijn 
vaste steun op mijn levenspad of moet ik 
onderaan beginnen met het opbouwen van een 
duurzame relatie? Met de nauwe deur bedoelt 
Jezus de hoge moeilijkheidsgraad, die we vaak 
ondervinden, maar het loont de moeite, eenmaal 
door de poort gaat het leven in al zijn volheid voor 
je open. Dan mag je aanzitten in het Konink-rijk 
Gods. Een blijde boodschap? Ja. Een gemak-
kelijke boodschap? Neen. Een uitdagende 
boodschap? Nou en of. Ga er maar aanstaan.  
 

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 
enve-loppe met begeleidend briefje en € 11,00 per 
H.Mis in de brievenbus doen van Kerk-straat 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 voor Hooge 
Mierde, Lage Mierde en Hulsel.  U krijgt 
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 
Verzoening (Biecht) kunt u altijd de pas-toor 
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 
19:00(HM-Hulsel) of 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.  
8. Een avondwake in Hooge Mierde en Lage 
Mierde is niet langer mogelijk i.v.m. het ontbreken 
van vrijwillig(st)ers. 
 
Vanuit het parochiebestuur 
a.  Onderkomen/opslag op het kerkhof van Lage 
Mierde wordt gebouwd als een leerwerkplaats 
project vanuit de Pius X. 
b.  Bouw Mariakapel Hulsel is vergunning voor 
verleend en kan nu definitief worden gerealiseerd. 
c.  Verkoop pastorie Lage Mierde geschiedt bij 
inschrijving. 
d.  Frater Theo Adams heeft een bedrag van € 
6.000,00 mogen ontvangen uit het fonds MOV van 
de parochie voor zijn werk in Brazilië.     e. De 
luidklokken van de 4 kerken van de parochie 
worden alléén geluid,  wanneer er kerkelijke 
vieringen plaatsvinden. 
 
Voorbereiding Eerste H.Communie en 
H.Vormsel 2015 
Voor het komende jaar zijn de vieringen als volgt 
vastgesteld: H.Vormsel op vrijdag 10 april 2015 
om 19:00 uur in Reusel; 1e H.  Communie 
Mariaschool/Klimop zo. 31 mei om 11:00 uur; 1e 
H.Communie De Leilinde zo. 7 juni om 11:00 uur; 
1e H.Communie Lage Mierde/Hooge Mierde nader 
vast te stellen bij voldoende deelname in de kerk 
van Hooge Mierde. De voorbereidingen van het 
H.Vormsel en de 1e H.Communie vinden allemaal 
plaats gedurende 8 bijeenkomsten buiten 
schooltijd op de pastorie in Reusel. Begin 
september worden de meldingsformulieren voor 
het H.Vormsel en de 1e H.Communie verspreid via 
de scholen.  
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Bij bijzonder onderwijs zijn de formulieren te 
verkrijgen op de pastorie in Reusel, Kerkstraat 1 
(tel.: 0497-641360). 
Jubilea kerkgemeenschap 
O.L.Vr.Tenhemelopneming Reusel 
Op 15 augustus op het eind van de Eucharistie-
viering bij het Hoogfeest van Maria ten Hemel-
opneming hebben we een ogenblik stilgestaan bij 
5 vrijwilligers, welke 25 jaar uitvaartacoliet zijn in 
deze kerkgemeenschap. Dat waren: Peer 
Wouters, Jan Kokken, Leo Dierckx, Harrie  
Heuijerjans en Frans van Rooij. Na de viering 
hierop nog getoast in de pastorie. 

 
 
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. 
 

Extra collecte voor de  MIVA  in het weekend van 
30 en 31 augustus 2014   Voor  pionier Fabéré uit 
Burkina Faso en pionier Henry uit Oeganda. Zij weten 
uit ervaring hoe hard het nodig is en met uw hulp 
bereiken zij meer mensen. Op 30 en 31 augustus is de 
MIVA collecte. Met dit jaar aandacht voor twee heel 
bijzondere mensen. Pionier Henry en Pionier Fabéré. 
Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde 
handicap als zij. Heel indruk- wekkende en 
aansprekende verhalen en aansprekend. Pionier 
Fabéré helpt albino's.  
Fabéré is zelf albino en kent de problemen. 
"Albino's hebben enorm te lijden onder 
vooroordelen en discriminatie. In dit land worden zij 
ontvoerd en vermoord omdat ze albino zijn. 
Daarnaast hebben albino's ook praktische 

problemen. Hun huid is heel gevoelig en moet 
goed worden beschermd tegen de brandende zon. 
Ook is hun zicht slecht." Fabéré heeft een auto 
nodig om deze mensen veilig en beschut te 
kunnen opzoeken en helpen. Pionier Henry is een 
rolmodel in een rolstoel. Henry zit in een rolstoel 
sinds zijn 12e jaar. In Oeganda worden 
gehandicapte kinderen vaak verstoten door de 
gemeenschap en zelfs door hun eigen familie. "De 
toestand is mensonterend voor deze jongeren. Ze 
worden zelfs opgesloten in een hut achter het huis 
door hun ouders. De familie en gemeenschap 
schamen zich voor hen. Ze worden niet toegelaten 
tot scholen of krijgen geen baan, alleen maar 
omdat ze in een rolstoel zitten." Henry laat zien dat 
je als gehandicapte wel degelijk het verschil kunt 
maken in de maatschappij en er net als ieder ander 
ook toe doet. Om zijn werk te kunnen doen vraagt 
Henry communi-catieapparatuur. Uw hulp maakt 
het verschil!  
Vorig jaar deden ruim 900 kerkelijke instellingen 
mee aan de MIVA-collecte. Door alle 
inspanningen van de parochie-medewerkers 
bracht dit een totaalbedrag op van bijna € 
160.000. MIVA is u daarvoor heel erkentelijk. Met 
dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen 
aan transport- en communicatie-middelen. 
Namens hen hartelijk dank daarvoor!  
MIVA collecte De pioniers Henry en Fabéré 
rekenen op u! Helpt u mee met de MIVA-collecte 
op 30 en 31 augustus 2014? 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. 

Extra collecte   Pax Christi - Vredesweek   
20 en 21 september 2014 
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! 
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Parochiekroniek   
 
Dopen 
Van harte feliciteren wij de ouders die 
in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.  
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.  
13-07  Luc z.v. Bart Kaethoven en Ilse Wijnen 
13-07  Lynn d.v. Mark Bogaerts en Laura van Lindt 
27-07  Neele d.v. Hans Lavrijsen en Karin Lavrijsen-
Schenning 

 
Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van : 
24-06  Sjaan Laureijs-Schenning           82  jaar 
01-07  Harrie van den Borne                  93  jaar 
01-07  Theo van de Wijdeven                75  jaar 
06-07  Nel van Limpt-van de Ven           81  jaar   
11-07  Marie v. Gestel-Maas                  95  jaar 
12-07  To v.Limpt-v.Dingenen                89  jaar 
01-08  Jan Ghering                                 81  jaar 
09-08  Trees Verstijnen – van Gompel   85  jaar 
10-08   Mia de Bruijn – Bel                     78  jaar 
14-08   Piet Roest                                   85  jaar 
14-08   Janus Verhagen                         89  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 16 sept. 2014 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 


