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SPREKEN MET GEZAG
Er zijn van die mensen naar wie je met meer dan
gewone belangstelling luistert, omdat ze je door
hun manier van leven iets te zeggen hebben.
Het gaat meestal over hele eenvoudige, goeie
mensen, mensen die juist daardoor iets uitstralen.
Het is ontzettend boeiend om met dit soort
mensen terug te kijken op hun leven. Dan ga ik
altijd sterker naar huis. Hoe rijker aan inhoud hun
leven is, des te dankbaarder is de toonzetting. Je
ziet een heel leven aan je voorbijflitsen en je wordt
warm als je iemand aan het einde van het gesprek
hoort zeggen: "Ik heb eigenlijk nergens spijt van.
Ik heb veel kunnen en mogen geven en daar ben
ik dankbaar voor. Ik was nog graag een tijdje hier
gebleven. Maar, och, het is goed zo".
gewoon jezelf blijven
Gelukkig lopen hier in Reusel de Mierden veel van
die mensen rond. Je komt binnen in een gezin.
Geen hoogdravend gepraat, geen diepe buiging,
gewoon bij mensen die lekker zichzelf blijven. En
dan raak je met de ouders in gesprek over hun
kinderen. "Pastoor, er is er hier géén eentje
volmaakt, maar het zijn allemaal, stuk voor stuk,
goei kender. En dan kijk ik graag een beetje rond.
Als ik bijna struikel over het speelgoed van de
kinderen, dat los op de grond ligt, zit het goed. Die
kinderen krijgen nestwarmte. Ze hoeven hun
vertier niet op straat te zoeken en na school is het
een komen en gaan van vriendjes en
vriendinnetjes, die even blijven spelen. Geweldig
toch als je als ouders de kunst verstaat om je
kinderen aan te spreken op hun goede, positieve
eigenschappen. Dat kan alleen maar als je de
warmte van de liefde kunt proeven in een gezin.
Er wordt niet hard geroepen. Iedereen kan en mag
zichzelf zijn. Met je ogen kun je soms meer
zeggen dan met je mond. Wie die kunst verstaat is
een geweldige opvoeder, die spreekt met gezag.
stress
Natuurlijk is het niet in elk gezin rozengeur en
maneschijn. Ik ken ook gezinnen waar je de stress
proeft als je binnenkomt. Kinderen mogen niks en
laten zich ook niet zien en als bezoeker zit je ook
niet op je gemak, net of er een muur tussen zit.
Iets is er wat mensen verhindert zichzelf te zijn. Ik
heb geleerd om daar mild over te oordelen.
Waarom kan iemand zichzelf niet zijn? Spelen
jeugdervaringen daarin een rol, of een trauma, of
ben je gevoelig voor depressies? Of willen
elkaar, maar stel je open voor de warmte die zij

mensen een bepaalde schijn hoog houden?
Gewichtig doen, waarbij het werk buitenshuis
belangrijker is dan in huis. "Even in mijn agenda
kijken of ik nog een gaatje voor u kan vinden". Dat
klinkt toch veel beter dan: "Zeg het maar, ik heb
tijd genoeg".
bezet zijn
Over "bezet" zijn of "bezeten zijn" gaat het vaak in
het evangelie, als Jezus mensen bevrijdt, die
bezeten zijn door onreine geesten. Wij noemen
dat een duivel. Die is overigens niet zover weg als
wij denken. Helaas zijn er vandaag de dag meer
mensen "bezeten" dan wij denken. "Duvels Zijn op
geld" ... verslaafd zijn aan drugs en alcohol ... zó
in de ban zijn van iets dat je je onvrij voelt,
geketend, de gevangene van jezelf! Zie er maar
eens van los te komen. Hoeveel mensen staren
zich niet blind op materieel gewin? Wat telt is puur
het eigen belang. Er zit geen diepgang in hun
leven. Wie God bewust of onbewust buiten de
deur houdt is een gewillige prooi voor de satan,
die je graag in zijn greep houdt. Onvrij zijn ... er zit
je iets dwars, waar je maar niet van los kunt
komen. Wat begon als een kleine ruzie groeit uit
tot een blijvende vete. De Raad van State en de
rijdende rechter krijgen heel wat op hun bordje
omdat mensen elkaar vaak het licht in de ogen
niet gunnen. De ballast die je met je meedraagt
wordt zo groot, dat je er niet meer overheen kunt
kijken. Het kan je zomaar gebeuren. Soms is het
een chronische ziekte, die je leven beheerst en
die je verhinderd voluit en vrij te leven. In die
situatie mensen ontmoeten die je ontwapenend en
liefdevol tegemoet treden, kan een verademing
zijn. Jezus was zo iemand. Hij kon als het ware
door je ziel heenkijken. Hij voelde feilloos aan
waar 'm de schoen wrong. Hij had eigenlijk maar
een medicijn en die komt in geen enkel
ziekenfondspakket voor: de liefde. Dat medicijn
geeft Hij ook ons, telkens als we samen
Eucharistie vieren en Hij zichzelf aanbiedt als
voedsel op onze weg door het leven. Hij wil zijn
leven, zijn liefde met ons delen om te kunnen
uitgroeien tot mensen naar zijn hart. U kent ze
ook: mensen dichtbij en ver weg, die die uitstraling
hebben. Mensen die kunnen luisteren, zelfs al
wordt er niets gezegd. Ouders die feeling hebben
voor elkaar en voor hun kinderen. We horen het
Jezus zeggen: "als het je niet goed gaat, wordt
nooit jaloers op mensen die het fijn hebben met
uitstralen, ook naar jou toe". Jezus had een paar
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gouden eigenschappen: Hij had geduld, was mild
en kende geen vooroordelen. Daardoor leerde Hij
als iemand die gezag bezit. Eén ding heb ik
ontdekt en u waarschijnlijk ook: dat het meeste
gezag berust bij mensen, die er zich niet op laten
voorstaan, mensen die op een ongekunstelde
manier zichzelf blijven, mensen die er gewoon zijn
voor jou en mij.
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
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 VrijsenHagreis, 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.
Samenvatting brief van Theo van Gompel uit
Postel. (23-12-2014)
Op de eerste plaats wenst hij alle leden van het MOV
de beste wensen voor 2015. Tevens bedankt hij alle
donateurs en sympathisanten voor alle inspanningen
en giften. Vroeger gingen de bijdragen van het M.O.V.
e.a. gedeeltelijk naar de Congolese Gemeenschap
waar hij bijna 40 jaar geleefd heeft. De laatste jaren
ging een gedeelte naar individuele gehandicapten.
Omdat het vanuit Postel moeilijk is om vooral die
gehandicapten individueel te volgen, gaan de gelden
nu naar een goed bekend gehandicapte centrum
waaraan ook een weeshuis is verbonden. In dit
weeshuis verblijven een 70-tal kinderen van 0 tot 7
jaar. In de Congo zijn er doorgaans veel weeskinderen
omwille van oorlog, allerhande ziektes zoals malaria en
aids. Vooral in de hoofdstad Kinshasa. Het onderhoud
van de weeskinderen, voeding, kleding, medische
verzorging, vraagt veel zorg en geld. Het weeshuis en
het gehandicapte centrum wordt alleen gerund door de
edelmoedige bijdragen van de sponsors.
Het gehandicapte centrum ontvangt dagelijks 150
gehandicapten voor consultatie, verzorging en
therapie. Begin dit jaar heeft het centrum een atelier
voor het fabriceren van protheses (beugels) geopend.
Voor de gehandicapten zijn al die verzorgingen gratis.
Dat is dan natuurlijk wel een grote uitgave! Ook
probeert het centrum de kosten voor schoolgeld,
klassenbenodigdheden etc. te betalen. Er is in Congo
nog geen schoolplicht. Om de kosten wat te drukken
en ook om wat voedsel voor de weeskinderen te
winnen, is men enkele jaren geleden begonnen met
een landbouw- en veeteeltproject met daarbij nog
viskweek. Die projecten beginnen nu rendabel te
worden, rekening houdend met wat er gestolen wordt.
Bevriende missionarissen uit de streek hebben flink
geholpen bij het bouwen en inrichten van het
weeshuis. De hoofdverantwoordelijke van het centrum
en weeshuis is een nog jonge en zwaar gehandicapte
vrouw, Viviane Phemba, die vroeger ook geholpen is
door het M.O.V. en door het Lilian Fonds. Uit
dankbaarheid voor die hulp is zij het centrum en het
weeshuis begonnen voor mensen en vooral kinderen
die er nog erger aan toe zijn dan zijzelf. Theo eindigt
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RGK heeft deze handreiking niet aangenomen.
de brief als volgt: “Dit zijn dan enkele inlichtingen, die
‘k jullie wil meedelen, opdat ge een gedacht zoud
hebben, waar jullie bijdrage voor dient. Van harte!
Broeder Theo van Gompel.
Eucharistieviering op Lindenhof
Op 19 januari 2014 is de kerk van St.Stephanus’
Vinding in Lage Mierde aan de eredienst onttrokken.
Vanaf 4 april 2014 ga ik wekelijks op de vrijdagmiddag
voor in de Eucharistieviering van de zondag in de
kapel op Lindenhof. Afspraken zijn hierbij gemaakt met
de RSZK en enkele vrijwilligsters om op zondag niet
opnieuw een zondagviering te houden, doch op
zondagmorgen de rozenkrans samen te bidden.
Pastoor van Roosmalen
Reusels Gemengd Koor
Sedert vele jaren wordt tweemaal per jaar een concert
verzorgd in de kerk van Reusel door het Reusels
Gemengd Koor. De laatste jaren werden afspraken niet
nagekomen en telkens zijn we weer in overleg
getreden met een afvaardiging van het bestuur en
werd er beterschap beloofd. Het afgelopen jaar werd er
in mei gesproken en in juli kregen wij een e-mail.
Daarop heeft de pastoor namens het parochiebestuur
geantwoord en deze kreeg op 2 december plotsklaps
een e-mail toegezonden over het programma van het
kerstconcert, dat dit om 15:00 uur zou aanvangen
(normaal om 14:30 uur). Wij hebben toen aan het
bestuur laten weten, wat de gebruikelijke tijden waren
van repetitie en voorbereiding en ook dat we het
aanvangstijdstip hadden aangepast volgens hun wens
van 2 december. Nu deze afspraken op papier werden
toegezonden, wilden men met spoed een gesprek. En
dat heeft ook plaatsgevonden en alle medewerking
werd weer toegezegd. Bij de repetitie en nà het concert
werden weer allerlei afspraken niet nagekomen of niet
gecommuniceerd. Nà het concert werd er doodleuk
aan ons een e-mail gestuurd met de mededeling dat
alles naar wens was verlopen. We hebben toen een
brief gestuurd naar het bestuur van het RGK met
allerlei opmerkingen, waaruit bleek dat afspraken niet
waren nagekomen, zaken niet gecommuniceerd,
plaatsen in de kerk bevuild en zo achter gelaten en
daarnaast nog de tegelvloer beschadigd. Daarop deed
het bestuur van het RGK mededeling aan hun leden
met de ‘zwarte piet’ naar het Parochiebestuur en de
pastoor. Daarop heeft de pastoor namens het
parochiebestuur gereageerd, dat wij het RGK altijd
gastvrijheid hebben geboden en heeft er een gesprek
plaatsgevonden. Men bood honderdmaal excuus aan
en de afspraak werd gemaakt dat zij zich voortaan als
gast zouden gedragen en dat schriftelijk naar hun
leden zou worden gecommuniceerd, dat de pastoor en
het Parochiebestuur geen blaam treft. Dit zou
schriftelijk worden bevestigd naar het Parochiebestuur.
Daarop hebben wij het RGK toegezegd, dat concerten
blijvend kunnen worden verzorgd in de kerk, maar het

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 gelovige toekomst toe.
25-01 Hanne d.v. Vincent vd Mierden en
Lenny v.d.Mierden-vd Voort
01-02 Koert z.v. Jan Amting en Fieke Amting-Hooijen
22-02 Benthe d.v. Erwin v.Luffelen en Karin Fiers
22-02 Britt d.v.
Joost v.Loon en Marjon v.Loon-Fiers

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van :
11-01
13-01
15-01
19-01
27-01
29-01
01-02
07-02
09-02

Marie Lavrijsen-Poppeliers
Riek Kokken-de Laat
Harrie van Limpt
Janus de Graaf
Jos van Loon
Joke van Gils-Gerrits
Miet Vosters – v.d.Borne
Cato v.d. Borne – Geerts
Toon Gevers

95 jaar
94 jaar
80 jaar
89 jaar
52 jaar
76 jaar
88 jaar
94 jaar
85 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 mrt 2015 op de

pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu
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Vervolg Reusels Gemengd Koor:
Op uitdrukkelijk verzoek van de
dirigent van het RGK, Dhr. Wim van
Zantvoort, stond de verwarming van
de kerk uit en moest ook uitblijven
vanwege te maken opnames.
Het RGK heeft altijd gratis gebruik
kunnen maken van de kerk en kiest
zelf voor een andere locatie.

