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KERSTMIS: EEN FEEST VOL VERWACHTINGEN 

Wat een geweldige geboorteaankondiging. Waar 
wij een eenvoudig geboortekaartje sturen naar 
familie en vrienden, stuurt God een heel 
engelenkoor naar beneden om met een jubelzang 
de geboorte van zijn zoon aan te kondigen. 
"Heden is u een Redder geboren, Christus de 
Heer, in de stad van David. Ge zult hem vinden, 
gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe."  
kraamvisite  
Zo'n originele geboorteaankondiging werkt 
uitnodigend en als een echte herder ging ik dan 
ook op kraamvisite in Bethlehem. Het was 
inderdaad een armetierig onderkomen, een beetje 
te vergelijken met een oude 
schaapskooi, waarin het aan 
alle kanten tocht. Als je op 
kraamvisite gaat moet je ook 
iets meebrengen, vergezeld 
van een wens. Nou ben ik in 
mijn leven al heel dikwijls op 
kraamvisite geweest. En dan wens je ouders en 
kind een fijn leven toe. Als je dan met ouders 
praat over hun verwachtingen, dan hoor je ze 
zeggen: "We willen er alles aan doen om ons kind 
op een spoor te zetten dat toekomst geeft, en in 
sommige gevallen valt zelfs de naam van God. 
Dat is vaak de reden om een kind te laten dopen. 
"Dat ons kind zich geborgen weet in Gods' 
handen." Na zo'n gezellig bezoekje ga ik weer 
fluitend naar huis. Maar dat kraambezoek in 
Bethlehem was toch anders. Dat kind keek mij 
aan, alsof het mij wilde vragen: "Wat bied je mij 
aan? Liefst iets dat bij mij past." Nou had ik in de 
adventstijd, die nu achter ons ligt, goed geluisterd 
naar Johannes de Doper. Die riep ons op om 
schoon schip te maken met onszelf. Onszelf te 
bevrijden van alles wat ons hindert om God 
binnen te laten in ons leven. Ik hoor hem nog 
zeggen: "God wil ook in jou opnieuw geboren 
worden."  En ik in al mijn onnozelheid maar 
denken: dat is Hij toch al. Johannes drong aan om 
daar toch nog maar eens goed over na te denken. 
En dan stoot je toch wel op de nodige 
tekortkomingen. En ik denk dat ik niet alleen sta in 
die ervaring.  
ruimte maken  
Johannes riep ons op om in ons hart ruimte voor 
God te maken. En dat zinnetje zette mij aan het 
denken. Ruimte maken in je hart. Een kind leeft -
voor zijn geboorte- negen maanden in de  

 
 
 
moederschoot. Ouders beleven de geboorte van 
hun kind dan ook helemaal van binnenuit. En dat 
verklaart ook waarom ze er helemaal voor hun 
kind willen zijn, hun leven lang. Het geluk van hun 
kind is hun geluk en zijn verdriet is ook hun 
verdriet. Zo helemaal één zijn en toch zo anders. 
Van ouders hoor ik vaak, dat ze vaak de grenzen 
van hun liefde moeten verleggen, maar daar ook 
heel veel voor terugkrijgen. En Johannes 
waarschuwde mij: het is niet overal rozengeur en 
maneschijn. Niet alle kinderen mogen ervaren, dat 
ze uit liefde geboren zijn. En ik voelde dat hij mij 
aansprak: dat is mede jouw zorg.  
pasfoto  
Die gedachte kwam bij mij naar boven toen ik bij 
dat kind in de kribbe stond. "Wat wens je mij toe? 
Liefst iets dat bij mij past." Ik haalde de 
portemonnee uit mijn binnenzak. En ik zag Jozef 
en Maria denken: "Weer zo iemand die denkt dat 
hij er met een paar centen vanaf is." Maar ik had 
iets anders in gedachte. Ik haalde er een pasfoto 
van mezelf uit en legde die in de kribbe. Door die 
foto te geven wilde ik hem zeggen: "Jezus, ik ben 
voor U in de aanbieding. Ik wil u helpen om uw 
boodschap handen en voeten te geven. Ik wil u 
helpen om Gods liefde een menselijk gezicht te 
geven."  2014  jaar na die geweldige geboorte 
aankondiging worden wij opnieuw uitgenodigd om 
op kraamvisite te gaan, maar nu met z'n allen. Dat 
is ook de reden waarom we in zo grote getale op 
kerstavond samenkomen in de kerk. Ik hoop dat u 
allemaal een pasfoto meebrengt, en anders ligt er 
in de kerststal wel een klein spiegeltje, waarin u 
zichzelf kunt zien. Ik hoor die engelenzang nog 
naklinken in mijn oren: "Ere zij God, en vrede op 
aarde en voor alle mensen een "welbehagen." Als 
we die pasfoto bij Jezus neerleggen of onszelf in 
de spiegel zien, ligt daarin een geweldige taak 
voor ons weggelegd. In zijn eerste preek hoorden 
we met welke woorden Jezus de doelstelling van 
leven weergaf: "Blinden zien, lammen lopen, 
doven horen en aan gevangenen wordt de blijde 
boodschap verkondigd."  
verwachtingen  
We kennen ze allemaal: de mensen die geestelijk 
verlamd zijn en geen uitzicht hebben op geluk. 
Mensen wier leven door een donkere tunnel gaat 
en die geen licht zien in de duisternis van hun 
bestaan. Mensen die de gevangene zijn van  
  



 
 
 

zichzelf en daardoor verstikken in hun 
eenzaamheid. En wat deed Jezus: met zijn 
ontwapenende liefde gaf Hij al die mensen hun 
gevoel van menswaardigheid terug. Je zag 
mensen weer opstaan. Hun leven kreeg weer zin. 
We komen met kerstmis op kraamvisite bij Jezus. 
Door een foto van onszelf aan Jezus te geven of 
door even in de spiegel te kijken (hij ligt er echt) 
kunnen we Hem zeggen: "Jezus wij zijn voor u in 
de aanbieding. We gaan u helpen om uw 
boodschap handen en voeten te geven, uw 
boodschap die in een engelenzang wereldkundig 
gemaakt werd: Wij willen eer brengen aan God 
door te bouwen aan vrede op aarde, niet rustend 
voordat iedere mens een menswaardig bestaan 
kan opbouwen. Wij zijn voor U in de aanbieding, 
niet voor twee dagen, maar voor al die jaren die 
we nog van U krijgen op deze aardbodem. Dan 
wordt het kerstfeest echt een zalig feest. 
wens ik u van harte ook toe …  een Zalig 
Kerstfeest!!!                Pastoor van Roosmalen

 
Info en mededelingen pastoor 
parochiebestuur  
1. Wanneer parochianen graag thuis
H.Communie willen ontvangen op de 
van de maand of bij Hoogfeesten 
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
morgen tussen 10:00 - 12:00 uur. Op donderdag
morgen is er niemand aanwezig. U kunt ook een 
enveloppe met begeleidend briefje en 
H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. 
Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven 
voor het opgeven van de misintenties
vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage 
Mierde  Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 
47; Hooge Mierde  Zus van Gompel
Averbodelaan 29; Hulsel  Elly Tijssen 
Vooreind 26. De pastoor kunt u ook
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
u telefonisch contact op met de parochie 
(tel.:641360) ’s morgens van 10:00 
(niet op donderdag). Je maakt dan een afspraak 
voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten 
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Elly Tijssen - Luijten, 
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voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.  
Sacrament van de Ziekenzalving 

kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook 
wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk 

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
de 3e Zondag van de maand in Hooge Mierde, 
Lage Mierde en Hulsel
gezonden over de voorbereidin
sacrament.  
5. Voor een ziekenbezoek
de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te 
komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof,
Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en
ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven. 
6. Voor het Sacrament van Boete
Verzoening (Biecht) kunt u altijd 
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-LM-Hulsel) of om 20:00 uur in Reusel 
van maandag tot en met vrijdag. De uitvaartmis is 
van maandag tot en met vrijdag om 10:0
- 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.
 
Bisschoppelijke Adventsactie  
weekend 13-14 dec. 2014 in de par
***********************************
Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke 
gemeenschap uiting aan haar 
solidariteit met de derde wereld. We 
helpen mannen en vrouwen, die in 
Nederland vrijwillig zich inspannen 
en samenwerken met de Kerk ter 
plaatse. We zijn als katholieke 
gemeenschap terecht trots op deze 
mensen, die het Evangelie handen en voeten geven. We 
noemen hen missionaire ondernemers en roepen u op 
hun goede werk te steunen. Onze Nederlandse 
katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat 
zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in 
de derde wereld, maar we willen nog liever, dat zij leren 
om zichzelf te helpen. We noemen ons werk: m
ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit 
het Evangelie van het Mensgeworden Woord. 
Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: 
door mensen die geven om elkaar. Hier en daar! We 
hopen dat u dit aanspreekt. Ontwikkelingswerk via
Kerk werkt. Wilt u deze actie steunen: u kunt geven via 
de extra parochiecollecte of op rekeningnummer 
65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.  Meer 
informatie: www.adventsactie.nl
Parochie Sint Clemens deze extra collecte bijzonder bij 
u aan! 
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Herdertjesviering voor alle kinderen, ouders, 
grootouders op 24 december om 17:30 uur
**************************************************************
De herdertjesviering dit jaar in onze kerk wordt weer 
opgeluisterd door het Koor van onze Communicanten 
2015 o.l.v. onze dirigent Jacques Lemmens. Ook zal er 
een kerstspel te zien zijn voor alle kinderen
Kindje Wiegen op 25 dec. om 14:00 uur
*********************************************
Voor alle kinderen tot en met de Basisschool.
14:00 uur worden alle kinderen met hun ouders, 
grootouders, broertjes en zusjes verwacht bij het 
Kindje Wiegen. Bij de kerststal zullen de Kerstli
worden gezongen, wordt er voorgelezen uit de Bijbel 
en op het einde de Kinderzegen. Daarnaast zeker de 
moeite waard de bezichtiging van de Kerststal met ook 
het knikengeltje. 
Openstelling van de kerk met de Kerstdagen
bezichtiging van de Kerststal in de kerk van Reusel
************************************************
Dit jaar alléén op  
1e Kerstdag 25 december van 13:00 - 16:
2e Kerstdag 26 december van 13:00 - 16:
kerk opengesteld voor bezichtiging van de 
 

Kerkbalans 2015 in de parochie Sint Clemens
******************************************************

Onder het motto '
in balans' houden we in 
2015 de actie Kerkbalans. 
Waarom Kerkbalans?

Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige 
gevraagd voor het parochiewerk. Deze bijdrage zal 
worden gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg 
voor mensen in nood, de steun bij ziekte en overlijden, 
het vieren van vreugdevolle momenten bij geboorte
H.Doopsel,  1e H.Communie, H.Vormsel
Huwelijk en, behalve de hierbij behorende bijzondere 
vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het 
jaar. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het 
onderhoud van de twee kerkgebouwen, de kerkhoven
en de pastorie. Karakteristiek, zo mogen w
parochiekerken wel noemen. Vele generaties
gelovigen hebben hier hun bijzondere momenten
doop, communie, huwelijk en uitvaart gevierd. De 
parochie krijgt geen subsidie en is dus geheel 
afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. 
Daarom zijn wij u dankbaar voor uw bijdrage in de 
afgelopen jaren. Ook dit jaar rekenen wij op uw 
bijdrage. Steun ons alstublieft met een bijdrage 
Actie Kerkbalans 2015. Deze maand ontvangen alle 
geregistreerde parochianen een enveloppe in de 
brievenbus met informatie over Kerkbalans 2015
ook een antwoordformulier, waarop verschillende
mogelijkheden worden aangegeven. Wij danken u 
hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het 
werk in de parochie voor de parochiege
voort te zetten en onze kerkgebouwen 
houden. Met een minimumbijdrage van 
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 in stand te 

Met een minimumbijdrage van € 6,00 per 

maand helpt u mee ons werk voort te zetten. Uiteraard 
is elk bedrag en zeker een hoger
welkom! Met minimaal € 6,00 per maand  gedurende 
de afgelopen  3 jaar hebt u een korting t
op de kosten van Uitvaartmis, H
Jubileummis. Maar ook de vrijstelling van betaling van 
de viering van het H. Doopsel, voorbereiding 1
Communie en H.Vormsel. Voor 2013 en 2014
normbedrag ook al € 6,00 per maand oftewel 
per jaar. Een praktische vraag is of u uw bijdrage zou 
willen voldoen d.m.v. de 
enveloppe is toegevoegd
en het is ook voor u gemakkelijk. Een doorlopende 
machtiging, welke u altijd kunt wijzigen. Wannee
machtiging van 2014 wilt handhaven dan behoeft 
niets in te sturen.  Wij hopen 
Kerkbijdrage 2014 in de parochie Sint Clemens
Het einde van het jaar 2014 
nadert. Vandaar dat we iedereen 
die zijn kerkbijdrage voor dit jaar 
nog niet of niet volledig heeft 
voldaan, vriendelijk willen 
verzoeken dit alsnog te doen. 
Wellicht ook een moment om eens 
te kijken of uw bijdrage voldoet aan 
het normbedrag: (€ 72,-  
te gaan?  Stortingen graag op rekening 
NL96RABO143.4019.63 ten name van de Parochie 
Sint Clemens, met vermelding  ‘kerkbijdrage 2014 en 
adres’ 
Kerkbijdrage Hooge-, Lage Mierde en Hulsel
Zoals in december 2013 ook al is ge
drie kerkgemeenschappen voor 
bedrag van € 60,00 per jaar per woonadres, waarbij 
dan bovengenoemde kortingen ook zullen
plaatsvinden. Voor 2015 geldt
verrekening van de afgelopen 4 jaar. Vanaf 2016 is 
alles gelijk aan de kerkgemeenschap 
 

Luister via de middengolf AM 675
e-mail: info@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 gelovige toekomst toe.
 
16-11  Veere d.v. Ben v.d.Borne en Riannne
           v.d.Borne-v.d.Wiel
23-11  Liz d.v. Rob Wouters en Karin 
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drie kerkgemeenschappen voor 2015 nog het minimum 
€ 60,00 per jaar per woonadres, waarbij 

dan bovengenoemde kortingen ook zullen 
plaatsvinden. Voor 2015 geldt ook nog de periode van 
verrekening van de afgelopen 4 jaar. Vanaf 2016 is 
alles gelijk aan de kerkgemeenschap van Reusel. 

Luister via de middengolf AM 675   
info@radiomaria.nl internet: www.radiomaria.nl 

Een katholiek geluid op de middengolf 24 uur per dag. 

 

Van harte feliciteren wij de ouders die in  
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.  
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.  

11  Veere d.v. Ben v.d.Borne en Riannne 
v.d.Wiel 

11  Liz d.v. Rob Wouters en Karin Wouters-Jansen 
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Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons 
medeleven uit naar de nabestaanden van : 
 
17-11    Pieta Vosters-Wouters          85  jaar 
20-11    Peer Vrijsen                           95  jaar 
24-11    Guusje de Wit-v.Laarhoven   90  jaar    
29-11    Luus v.Raak-Hesselmans      84  jaar     
01-12    Piet van der Burgt                  76  jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 

 
Jubilarissen R.K.Kerkkoor, Reusel 
Op zaterdag 22 november werden, tijdens de 
viering van het Caeciliafeest, 2 jubilarissen 
gehuldigd: De heren Theo Hoens en Paul Potvin. 
Theo Hoens ontving uit handen van Pastoor v. 
Roosmalen een aanvullend insigne ter bevestiging 
op de eremedaille in goud vanwege zijn 60-jarig 
lidmaatschap van een kerkkoor. Sinds januari 
1981 zingt hij in het kerkkoor van Reusel. Vóór die 
tijd was hij lid van de kerkkoren van de parochies 
Pastoor v. Ars en Vincentius.a Paulo in 
Eindhoven. Pastoor v. Roosmalen memoreerde in 
zijn toespraak de vele functies, die Theo tijdens 
zijn lidmaatschap in Reusel bekleed had. Hij was 
niet alleen koorlid van het gemengd koor, maar 
ook actief lid van de Gregoriaanse Schola. Een 
aantal jaren was hij voorzitter, lid van het bestuur 
en van de repertoire-commissie. In juni 2007 
slaagde hij voor de 2de dirigentencursus van de 
St.Gregoriusvereniging en dirigeerde hij af en toe 
bij uitvaarten. 
Paul Potvin kreeg de eremedaille in brons 
opgespeld vanwege zijn 12½-jarig lidmaatschap 
van het Reuselse kerkkoor en de Gregoriaanse 
Schola. Paul is lid sinds september 2002. Een 

actief koorlid, die zelden verstek laat gaan. Nooit 
wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan. 
Dit kwam tot uiting in zijn benoeming tot “koorlid 
van het jaar” in 2009. 
Beide heren ontvingen ook nog de bijbehorende 
oorkonde en bloemenhulde, waar ook de 
echtgenote van Paul bij betrokken werd. 
Eerder op de dag was Mevr. Sjan v. Limpt-
Heesters door enkele bestuursleden thuis in de 
bloemetjes gezet. Zij was 40 jaar lid van ons 
kerkkoor. Vanaf augustus 2011 is zij rustend lid. 
 

 
 
Dankwoord aan de kerkgemeenschap van de 
H. Clemens van Hulsel op zondag 23 nov. 2014 
******************************************************* 
Vanmorgen zijn we hier samengekomen voor de 
laatste Eucharistieviering in deze kerk van de H. 
Clemens van Hulsel. Zeker een droevig en 
emotioneel moment  voor alle gelovigen van deze 
kerkgemeenschap,  die hier zijn gedoopt, de 1e 
H.Communie hebben gedaan en het H.Vormsel 
hebben mogen ontvangen. Ook voor degenen,  
die hier in deze kerk in het huwelijk zijn getreden 
of voor degenen,  die hier afscheid hebben 
genomen van hun dierbaren. Maar zeker ook voor 
degenen die hier jarenlang naar de kerk zijn 
gegaan en hier hebben mogen bidden en  samen 
de eucharistie hebben gevierd. 
  



            Parochie Sint Clemens   

 
 

Als kerkgemeenschap wist eenieder, dat dit 
moment zich eens zou aandienen, doch op deze 
korte termijn daar had men niet aan gedacht. 
De vele vrijwilligers en vrijwilligsters die er vele 
jaren hun schouders hebben ondergezet en zeker 
ook het afgelopen jaar kosten nog moeite hebben 
gespaard om de kerk zo lang mogelijk open te 
houden. 
Ik wil eenieder hiervoor hartelijk danken !!! 
Ik hoop,  dat vele vrijwilligers en vrijwilligsters zich 
blijven inzetten voor de parochiegemeenschap 
van Sint Clemens.  
Dat kan op velerlei gebied en daarom zijn we ook 
verheugd,  dat ons kerkkoor op elke  1e en 3e 
zondag van de maand de Eucharistieviering 
ondersteunt in de kerk van Reusel.  
De vrijwilligers van het kerkhof die bereid zijn hun 
taak te blijven vervullen en hierdoor zorgdragen 
voor een mooi en toegankelijk kerkhof voor onze 
dierbaren. En dat zij binnenkort ook gaan starten 
met de bouw van het Mariakapelleke en de 
bergplaats op het kerkhof. Zo ook zijn er lectoren 
die doorgaan met het lezen in de kerk van Reusel. 
En ook verwachten wij dat er een avondwake kan 
plaatsvinden voor de parochianen van de 
kerkgemeenschap van Hulsel.  
Onze misdienaars die straks ook in de kerk van 
Reusel zijn te bewonderen. Behalve Claudi !!!! Wij 
willen Claudi hartelijk danken voor haar jarenlange 
inzet als misdienaar en daarom  iets speciaals 
…… Dit kleine presentje voor Claudi symbool 
gesteld als dank voor al die vrijwilligers en 
vrijwilligsters. En hopelijk nog vele vrijwilligers en 
vrijwilligsters die zich aanmelden om een 
bepaalde taak binnen de kerk- of 
parochiegemeenschap voor hun rekening te 
nemen. Meer dan welkom en van harte 
uitgenodigd !!! En als laatste en hopelijk ook een 
geruststelling kan ik u zeggen,  dat er zich al 
enkele kandidaten hebben gemeld,  welke de kerk 
willen kopen. Hopelijk gaat dit ook lukken en blijft 
dit monument en beeldbepalend gebouw voor 
onze kerkgemeenschap van Hulsel behouden  en 
onderhouden. 
Pastoor van Roosmalen 
 
Kerstconcert door het Reusels Gemengd Koor 
op 21 december in de parochiekerk te Reusel om 
15:00 uur. We zingen de volgende werken: 
- Willkommen Süsser Brautigam  
- Fantasie on Christmas Carols 
- Te Deum van Antony Dvorak 
We worden begeleid door een strijkorkest dit alles 
staat o.l.v. dirigent Wim van Zantvoort. 

Extra Collecte voor de Voedselbank  
Bladel -Reusel-De Mierden - Eersel - Bergeijk  
op Kerstavond (17:30 - 19:00 en 20:30 uur) en  
1e  Kerstdag (09:30 en 11:00 uur) in de kerken  
van Hooge Mierde en Reusel 
********************************************************* 
Er is steeds meer verborgen armoede in de 
Kempen en de komende bezuinigen van dit 
kabinet treft de gezinnen in onze regio, die het 
financieel al moeilijk hebben hard. 
Dit heeft tot resultaat dat momenteel wekelijks ca. 
85 gezinnen (265 mensen, waarvan 122 kinderen 
onder de 18 jaar) een beroep moeten doen op de 
Stichting Voedselbank Bladel voor het verkrijgen 
van een voedselpakket als steuntje in de rug. 
Simpelweg omdat ze te weinig geld hebben om de 
noodzakelijke levensmiddelen te kopen om een 
volwaardige maaltijd op tafel te zetten. 
De voedselbank verwacht, dat op korte termijn het 
aantal gezinnen dat om hulp komt vragen nog 
verder zal toenemen.  
De voedselbank werkt uitsluitend met 
vrijwillig(st)ers. Zowel het bestuur alsmede de 
vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding voor 
het vele werk dat ze verrichten. 
Om voor een voedselpakket in aanmerking te 
komen zijn landelijke criteria opgesteld. 
Bij het toekennen voor het verkrijgen van een 
voedselpakket gaat de voedselbank uit van het 
besteedbaar inkomen, dat de mensen maandelijks 
over houden voor eten, drinken, kleding en 
vervoer. 
De voedselbank Bladel e.o. probeert via 
winkelactie en benaderen van locale 
supermarkten, producenten, campings voldoende 
levensmiddelen te krijgen. 
Kosten van huisvesting, energie, kosten 
verzekeringen en transportkosten zijn voor het 
bestuur ieder jaar een zorg om dit allemaal 
betaald te krijgen. 
Daarom is het bestuur en de vrijwilligers dankbaar 
voor iedere financiële bijdrage, hoe klein ook om 
het werk van de voedselbank mogelijk te maken. 
 
Met de Kerstdagen in de Kerk van 
O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel en in de 
Kerk van de H.Johannes Evangelist in Hooge 
Mierde  een  EXTRA COLLECTE  voor de 
Voedselbank Bladel e.o.. 
 
Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij onze 
parochianen aan  !!!!! 
                                                                                                
Pastoor van Roosmalen          
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Beheergroepen  Rond de Toren  
van de parochie Sint Clemens 
********************************************************* 
Als vervolg op het ontstaan en de vorming van de 
nieuwe parochie Sint Clemens per 1 januari 2014 
wordt het wenselijk geacht door het 
Parochiebestuur, de Pastoraatsgroep en de 
Pastoor om in elke kerkgemeenschap een 
Beheergroep Rond de Toren te vormen. 
Zeker waar op een gegeven moment de 
plaatselijke kerk onttrokken is aan de eredienst,  
is dat zeer gewenst. Daarnaast is er en blijft er in 
elke kerkgemeenschap een R.K. Begraafplaats,  
waar ook beheer en onderhoud aan de orde van 
de dag is.  
Bovendien wordt er voor elke R.K. Begraafplaats 
de kerkhofadministratie gevoerd door 
vrijwillig(st)ers,  welke ook onderlinge afstemming 
wenselijk vinden en ook de contacten hieromtrent 
met Parochiebestuur en de Pastoor. 
Tevens zijn er ook vraagstukken van pastorale 
zorg,  welke in plaatselijke kerkgemeenschappen 
zich in het bijzonder kunnen voordoen.  
Dit verlangt aandacht en mededogen. 
Verder zijn er de kerkgemeenschappen waar de 
kerk nog volledig in gebruik is als plaats van 
eredienst en wordt nog dagelijks of wekelijks de 
liturgie gevierd. Hierbij is er dan ook de zorg voor 
het onderhoud van het kerkgebouw en de 
aanliggende gebouwen.  
Al met al veel redenen om vanuit de 
vrijwillig(st)ers contactpersonen  te vragen voor de 
verschillende kerkgemeenschappen. En wat is er 
dan meer voor de hand liggend dan hiervoor te 
benaderen de vrijwillig(st)ers,  welke dit werk 
momenteel verrichten. 
Wij willen deze Beheergroepen Rond de Toren 
ieder kwartaal uitnodigen voor een bijeenkomst 
van overleg en beraadslaging op de pastorie aan 
de Kerkstraat 1 in Reusel. 
En voor het eerst zijn wij bij elkaar geweest op 
donderdag 4 december j.l.  
Samenstelling beheergroep Rond de Toren (4 
kerkgemeenschappen) Parochie Sint Clemens: 
******************************************************** 
Hulsel:              Sjef van Herk 
                         Liesbeth Maas – Smits 
Lage Mierde:    André Schots 
                         Harrie Roest 
                         Ad van Gestel 
Hooge Mierde: Zus van Gompel - van Gestel 
                         Huub Joosten 
                         Frans Hermans 
                         Kees van Gool 

Reusel:             Kees Kemenade 
                         Bernadette van Limpt - Kox                          
 
Te koop: voormalige pastorie: Dorpsplein 26 27 
5094 GJ  Lage Mierde   € 525.000 k.k. 

 
 
Prachtige vrijstaande, voormalige pastorie met 
aangebouwd parochiecentrum. Deze 
buitengewoon karakteristieke en goed 
onderhouden pastorie is gebouwd in 1904 en 
nagenoeg alle originele elementen zijn behouden 
gebleven. Dit cultuurhistorisch pand biedt 
veelzijdige mogelijkheden, zowel voor 
particulieren als voor zakelijke doeleinden. 
Het betreft een cultuurhistorisch pand waarbij 
functieverandering volgens de gemeente Reusel – 
De Mierden bespreekbaar is. 
Aanvaarding per direct. Zie: http://www.funda.nl  
Meer info: Van den Berk & Kerkhof 

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 5 jan. 2015 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
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