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LEVEN ONDER DE REGENBOOG 
De aloude Bijbelse verhalen, die vooraf gaan 
aan het verhaal van de zondvloed ten tijde 
van Noach leggen de vinger op de zere plek. 
Puur uit jaloezie vermoordde Kaïn zijn broer 
Abel. Puur uit jaloezie zijn sindsdien miljoenen 
mensen vermoord. Uit grootheidswaanzin 
wilden de mensen van Babel een toren 
bouwen, die tot in de hemel moest reiken en 
die hen onafhankelijk van God zou maken. 
Maar als de mens op de stoel van God gaat 
zitten, dan gaat het mis. De mislukte bouw 
van de toren symboliseert het beeld van 
mensen, die elkaar niet willen verstaan, het 
symbool van een verdeelde en verscheurde 
samenleving. Het verhaal van de zondvloed 
sluit daar naadloos op aan. Zondvloed: het 
woordje zegt het al: een overvloed aan 
zonden, omdat mensen geen recht doen aan 
de waardigheid van hun eigen mens-zijn en 
dat van hun medemensen. 
Trouw van God  
Tegenover de ontrouw van “zijn” volk staat de 
trouw van God. Voortdurend staat Hij op om 
ons een nieuwe kans te geven. Juist in dat 
vergevende en verzoenende karakter toont 
God de oprechtheid van zijn liefde. Daarom 
ook sluit hij een verbond met Noach. “Ik zet 
mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn 
van het verbond tussen Mij en de aarde”. En 
opnieuw vertrouwde God de aarde toe aan de 
mensen met de opdracht: “Maak ze 
bewoonbaar voor iedereen”. Een opdracht die 
uitnodigt tot een stukje bezinning. Dragen wij 
werkelijk ons steentje bij aan een leefbare 
wereld? Doen we recht aan de waardigheid 
van ieder mensenleven, ongeacht hun 
culturele of religieuze achtergrond? 
Veertigdagentijd 
We staan aan het begin van de 
veertigdagentijd. Veertig dagen en nachten 
dobberde de ark van Noach over het water, 
voordat God met Noach een nieuwe verbond 
sloot. 40 Jaar trok het Joodse volk door de 
woestijn voordat het beloofde Land kon 
worden betreden. 40 dagen en nachten vastte 
Jezus in de woestijn om zijn roeping uit te 
zuiveren. Hij voelde hoe Hij kon leven vanuit 

Gods’ liefde en dat maakte Hem sterk genoeg 
om de bekoringen te kunnen weerstaan. En 
we kennen die bekoringen maar al te goed: 
wat weegt het zwaarst? Het materiële gewin 
of ons geestelijk welzijn? Wordt de kwaliteit 
van een mensenleven bepaald door wat we 
hebben of door wie we zijn? De veertigdagen 
tijd nodigt ons uit de wereld te leren zien door 
de bril van God. We mogen ons bezinnen op 
de vraag: wat heeft God voor ogen met mens 
en wereld én wat maken wij er zelf van? 
Vastentijd 
Over vasten gesproken”... wij kennen nog 
twee echte vastendagen: Aswoensdag en 
Goede Vrijdag. Doet u er iets aan op 
Aswoensdag of laat u die dag achteloos aan u 
voorbij gaan? Op Goede Vrijdag krijgen we 
een nieuwe kans. We kennen de betekenis 
van de vastenactie: Je zelf iets ontzeggen om 
anderen beter, fijner en waardiger te laten 
leven. Onszelf iets ontzeggen ... het is van 
wezenlijk belang dat we dat leren, willen we 
God in het vizier krijgen. Leven is meer dan 
wat we zien en horen. Bekeert u en gelooft in 
de Blijde Boodschap: ik wens u en mezelf alle 
moed en kracht toe om ons om te keren naar 
God en Hem binnen te laten in ons leven. 
Moge de daaruit voortvloeiende 
Godsontmoeting ons leven een diepere 
inhoud geven.           
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.  
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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, 
Klooosterstraat 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. 
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 10:00 - 10:30 - 11:00 - 
14:00 - 14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 
10:00 - 10:30 of 11:00 uur.  
 
Vrijwillig(st)ers gezocht! 
Vrijwillig(st)ers zijn heel belangrijk voor de 
toekomst van onze Parochie. Waar géén 
vrijwillig(st)ers zijn vervallen bijvoorbeeld de 
Avondwake of de vieringen in de Goede 

Week. Meld je aan bij het parochiebestuur om 
onze toekomst veilig te stellen. 
 
Wijziging NL-incasso naar EURO-incasso 
betreffende kerkbijdrage en bijdrage 
MOV(MissieOntwikkelingVrede). 
Vanaf januari 2014 gaan wij incasseren met 
de Europese variant van de Nederlandse 
incasso: de Euro-incasso.  
Kerkbijdrage: Op of rond de 15e van de 
maand schrijven we het verschuldigde bedrag 
van uw rekening af volgens de door u 
opgegeven machtiging. Voor de 
maandbetalingen elke 15e van de maand. 
Voor de kwartaalbetalingen per 15 maart, 15 
juni, 15 september en 15 december. Voor de 
halfjaarbetalingen per 15 mei en 15 
november. Voor de jaarbetaling per 15 juli. 
Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV): 
De toegezegde bedragen voor MOV gaan wij 
incasseren per 25 februari voor de 
jaarbetalingen en per 25 februari en 25 juni 
voor de halfjaarbetalingen. De bedragen voor 
de Aktie Theo en Theo worden geïncasseerd 
per 25 november. De afschrijving op uw 
rekeningoverzicht ziet er vanaf 15 januari 
anders uit dan u gewend bent. U herkent onze 
incasso aan de volgende gegevens:  
Ons incassant ID:  NL27ZZZ302969441786 
Omschrijving: Kerkbijdrage of MOV of Aktie 
Theo en Theo.   Uw machtigingskenmerk kan 
het lidnummer zijn. 
 
Mededeling Kerkbijdrage voormalige 
parochies Hooge- en Lage Mierde en Hulsel. 
Lage Mierde. 
In de 2e helft van januari 2014 zijn alle 
gegevens inzake de kerkbijdrage van de 
voormalige parochie St. Stephanus Vinding te 
Lage Mierde door de nieuwe penningmeester 
(C.A. van Eijk) overgenomen van Jeanne 
Hultermans en Greet van Dooren. Dus voor 
inlichtingen daarover dient u contact op 
nemen met hem en/of parochiesecretariaat. 
De parochianen die betaalden via een zgn 
accept-giro, zullen wij in de loop van dit jaar 
nader berichten. 
Een aantal personen uit Lage Mierde hebben  
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de parochie gemachtigd de kerkbijdrage te 
incasseren  van hun bankrekening. Deze 
incasso zal omstreeks 15 oktober 2014 
geschieden. Intrekking of wijziging daarvan 
kunt bij het parochiesecretariaat doorgeven. 
Algemeen voor Hooge Mierde, Lage Mierde 
en Hulsel. 
In het verleden hebben parochianen van de  
voormalige parochies H. Johannes Evangelist 
te Hooge Mierde, St. Stephanus Vinding te 
Lage Mierde en H. Clemens te Hulsel, hun 
eigen bank gemachtigd om periodiek een 
bedrag van hun rekening over te maken naar 
de bankrekening van de voormalige 
parochies. Deze bankrekeningen  zijn door het 
nieuwe parochiebestuur gehandhaafd en 
kunnen de periodieke overboekingen gewoon 
blijven zoals die oorspronkelijk zijn ingevoerd. 
Periodieke overboekingen die via 
internetbankieren zijn ingevoerd kunnen door 
betrokkenen zelf gewijzigd worden. 
Samenvatting: 
Hebt u de parochie een incassomachtiging 
afgegeven, dan kunt u wijzigingen doorgeven 
aan het parochiesecretariaat.  
Betaalt u de kerkbijdrage via een opdracht tot 
periodieke overboeking dan moet u 
wijzigingen doorgeven bij uw eigen bank. 
 
Installatie-viering Pastoor Van Roosmalen. 
Zondag 9 februari 2014 vond de installatie 
plaats van Pastoor Van Roosmalen als 
pastoor van de R.K. Parochie Sint Clemens. 
Met een massale en kleurrijke groep Gilde 
broeders en zusters van de vier kerk 
gemeenschappen, werd de pastoor samen 
met bisschop Hurkmans van ’s-
Hertogenbosch en 7 misdienaars  van Hulsel 
en Reusel, afgehaald aan de ingang van de 
pastorie. De grote stoet liep via de Kerkstraat 
over het voetpad tussen het gemeentehuis en 
de kerk naar de hoofdingang van de kerk en 
zo verder de kerk in, tot voor het priesterkoor.  
Er stond een zeer straffe koude wind en er viel 
wat lichte regen. Het Kerkkoor Reusel olv Jac 
Lemmens samen met het Kerkkoor van Hulsel 
olv Anja van Lierop, begeleid door organist 
Jeroen Follon, ondersteunden deze dienst met 
de vaste gezangen en andere mooie 
toepasselijke liederen. De vicevoorzitter van 
het nieuwe parochiebestuur las het decreet 

voor van de bisschop, waarin de 4 oude 
parochies samengaan in de nieuwe Parochie 
Sint Clemens. Aansluitend volgde de 
aanvaarding en overdracht van het pastoraat 
door de bisschop aan pastoor Van Roosmalen 
als pastoor van de parochie Sint Clemens. In 
de preek wist monseigneur Hurkmans vanuit 
de realiteit van het weer buiten heel direct aan 
te sluiten op de realiteit binnen de kerk. “Een 
fusie is bittere noodzaak om onze kerk 
toekomst te bieden. Maar dat kan alleen 
slagen, als ook wij als parochianen samen de 
kerk blijven steunen: in de eucharistie, maar 
ook financieel. Dan staan we samen sterk en 
open voor geloof, hoop en liefde”. Na de 
hernieuwing van de wijdings- beloften, 
uitgesproken door de pastoor, in antwoord op 
de vragen van de bisschop, werden de 
symbolen overhandigd door de leden van de 
pastoraatsgroep: de sleutel van de kerk, het 
evangelieboek, de kelk, de hostieschaal en de 
kaars.  De consecratie kreeg een bijzonder 
accent door wierook, bellen, trommels, 
bazuingeschal en de vele vendels. Na de 
zegen, gingen de gildes weer in stoet voorop, 
gevolgd door de misdienaars, de pastoor en 
de bisschop. Helaas stond er buiten zo’n 
sterke wind, dat de vendelgroet niet door kon 
gaan. Dus vertrok de stoet richting De Kei, 
voor koffie met gebak en een ware receptie 
voor de pastoor, met als één van de  
hoogtepunten een mooi cadeau van de 
misdienaarsgroep. Alle aanwezigen werden 
voorzien van drank naar keuze en de nodige 
hapjes. Het is een zeer geslaagde 
installatieviering geworden.         Met dank aan 
alle parochianen van de Sint Clemens! 
 
1e H.Communie 2014 en H.Vormsel 2014 
De 1e H.Communie dit jaar is in Reusel op 
zondag 18 mei 11:00 uur voor de Leilinde 
zondag 25 mei 11:00 uur voor de Klimop en 
de Mariaschool 
De 1e H.Communie Hooge en Lage Mierde   
zondag 1 juni  11:00 uur in de kerk te Hooge 
Mierde.  
Het H.Vormsel wordt in Reusel toegediend op 
vrijdagavond      4 april om 19:00 uur door 
onze Bisschop Mgr.Hurkmans.  
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Vastenaktie 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. Kinderen moeten leren leven in 
een gezin en moeten naar school. De 
verwoeste infrastructuur moet steen voor 
steen, huis voor huis, opgebouwd worden. De 
mensen moeten elkaar kunnen vergeven om 
te kunnen werken aan een betere toekomst 
voor iedereen. Vastenaktie 2014 ondersteunt 
daarom het “Diomplor-programma” in de stad 
Koidu. Zusters van de missiecongregatie St. 
Jozef van Cluny hebben daar dit programma 
opgezet. Diomplor betekent in de lokale taal 
“saamhorigheid”. Een van de deelnemers aan 
het project vertelt dat saamhorigheid zo 
belangrijk is. “We hebben in een hel geleefd 
en daar willen we nooit meer naar terug.” 
De zusters hoorden de verhalen van de 
teruggekeerde vluchtelingen. “Het waren 
verschrikkelijke verhalen en ze raakten ons 
diep. Er waren momenten dat we alle geloof 
en vertrouwen kwijt waren.” De vluchtelingen 
om hen heen blijven hoop houden en 
vertrouwen op God. Ze hebben zoveel 
geleden en zij blijven geloven in een betere 
toekomst. Het Diomplor-programma wil de 
getraumatiseerd kinderen helpen een thuis en 
een toekomst op te bouwen in Sierra Leone.  
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. Eind maart krijgt 
iedereen een zakje thuis bezorgt. In Hulsel is 
de opbrengst evenals andere jaren voor 
zuster Wouters. Meer hierover in het Hulsels 
Blaaike. Daarnaast is er in elke kerk in het 
weekend van 5 en 6 april een extra collecte 
voor de vastenactie. 
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede)  
 
Lourdesreis met het Bisdom in 2014 
Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 
(26 april t/m 3 mei) op bedevaart naar Lourdes 

met alle parochianen 
van ons Bisdom. Door 
met elkaar te 
pelgrimeren willen we 
de nieuwe parochies 
de kans geven een 
stevig fundament te 
geven om mensen van 
de verschillende oude 
parochies echt bij 
elkaar te brengen. 
Samen verdiepen we 
ons geloof en 
versterken we onze 

onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, 
maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, 
naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan 
kunnen we gezamenlijk een geloofservaring 
opdoen. Daarom is onze vurige hoop dat wij met 
jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar 
Lourdes op bedevaart mogen gaan. De kosten van 
de bedevaart met reis en verblijf zijn bekend bij 
onderstaande ontactpersonen. Reizen mogelijk 
per vliegtuig, TGV, bus of vnb-lance bus(zorg). 
Kinderen en jongeren (tot 25 jr.) krijgen forse 
kortingen !  
Voor meer informatie :  
Nellie Vosters-Coolen,     Lensheuvel 52 b, 
5541 BD Reusel tel.: 0497-642221;  
José Hermans-Wenting, Draaiboom 43, Lage 
Mierde              tel.: 013-5092446. 
 
Parochiekroniek  
 
Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons 
medeleven uit naar de 
nabestaanden van: 
 
10-01     Wil Vosters                             51  jaar 
10-01     Greet Lavrijsen-Dierckx       90  jaar 
10-01     Frans Lavrijsen                     65  jaar 
12-01     Ben Bel                                   76  jaar 
25-01     Riek Merckx-Maas                80  jaar 
04-02     Harrie van Kemenade           59  jaar 
06-02     Frans Bogaars                        86  jaar 
07-02     Paulien Tijssen-Sol                96  jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken 
en ons hoop geven op weerzien in het 
Hemelse Rijk.  
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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.   
 
Brief van de Nederlandse bisschoppen aan 
alle Rooms-Katholieken van Nederland 
Utrecht, 14 februari 2014 
 
Broeders en zusters,  
Onder Nederlandse bevolking leeft een groot 
enthousiasme voor een pausbezoek, niet 
alleen in onze Kerk, maar ook bij vele 
anderen. De bisschoppen van Nederland 
vinden het hartverwarmend dat zovelen 
geraakt en geïnspireerd worden door paus 
Franciscus en de manier waarop hij een 
volgeling van Christus is. De bisschoppen 
hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk 
de bewogenheid van de paus mogen ervaren 
en weten zich gesterkt door zijn bemoediging 
en zijn oproep om de hoop te bewaren. 
De mogelijkheid van een pausbezoek heeft 
velen in beweging gebracht. De paus gaf zelf 
in januari echter te kennen dat een bezoek 
aan ons land voorlopig niet mogelijk was. De 
bisschoppen hebben daarom in hun 
eerstvolgende vergadering besloten hem nu 
niet formeel uit te nodigen, terwijl hij natuurlijk 
van harte welkom is. Dat er geen uitnodiging 
kwam, was voor velen een teleurstelling. U 
kunt er echter van overtuigd zijn dat kardinaal 
Eijk en alle andere bisschoppen de paus 
graag in Nederland hadden verwelkomd.  
Er werd een burgerinitiatief gestart tot het 
verzamelen van handtekeningen om de paus 
alsnog over te halen dit jaar naar Nederland te 
komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer 
sympathiek. Niettemin moeten zij de 
parochies informeren dat een bezoek er 
voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de 
toekomst een mogelijkheid voordoen voor een 
uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit 
zeker opnieuw bespreken.  
Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme 
voor paus Franciscus en zijn getuigenis van 
het Evangelie in woord en daad rijke vrucht 
mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. 
We bidden dat dit zich voortzet in nieuwe en 
concrete keuzes voor Christus en Zijn 

opdracht God en de naasten lief te hebben in 
woord en daad. 
 
De R.K. bisschoppen van Nederland 
 
 
Website van onze parochie 
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u 
alle informatie over de parochie. Voor 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 31 maart 2014 op 
de pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
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