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BIDDEN  
Laten we deze keer eens beginnen met een 
mooie vraag: Wie van ons begint de dag met een 
morgengebed? Wie bidt er nog voor- en na het 
eten? En wie zegt ook nog dank je wel voor het 
slapen gaan? 50 Jaar geleden zou iedereen z'n 
vinger opgestoken hebben, maar nou zullen we 
dat maar niet meer vragen. De ouderen onder u 
kennen de praktijk van vroeger: Eerst het 
morgengebed bidden, dan naar de kerk, thuis eten 
met gebed voor- en na de boterham. De lessen op 
school begonnen met een gebedje. Tussen de 
middag werd thuis "de engel des Heren" gebeden 
en 's avonds het rozenhoedje. Ik denk dat dit nu 
voor de meesten van ons beperkt blijft tot een 
schietgebedje in tijden van nood, onderstreept 
door een kaarsje bij Maria. We zijn - zo gezegd - 
kleine zelfstandigen geworden. En ik hoor het 
grootouders steeds vaker zeggen: "Als straks de 
nood aan de man komt of als het weer eens 
oorlog is, dan bidden ze wel weer." Is dat eerlijk? 
Ik zou eigenlijk willen zeggen: probeer het leven 
samen te vieren én op vreugdevolle momenten, 
én als het leven je zwaar valt. Dankbaar kunnen 
zijn geeft je zoveel energie, dat je ook sterker uit 
de strijd komt als je door omstandigheden op 
jezelf wordt teruggeworpen. Die momenten 
kunnen je leven rijker aan inhoud maken.  
rozenkransgebed  
We kennen allemaal de rozenkrans en het daarbij 
behorende rozenkransgebed. Het woordje zegt 
het al: 50 rozen voor Maria. Een roos geef je aan 
elkaar als onderstreping van je dankbaarheid of 
als felicitatie, maar rozen verwerk je ook in een 
rouwkrans om iemand te bedanken voor wat hij 
voor jou betekend heeft. Een rozenkrans: als een 
uitnodiging om "dank je wel" te zeggen én te 
bidden om kracht om dankbaar te kunnen 
terugkijken.  
Onze Vader  
Bidden: Jezus heeft het ons geleerd in het eerste 
gebed: Het Onze Vader. Een gebed waarin Jezus 
zegt: Noem God maar Vader. Hij zal je begeleiden 
en beschermen op je weg door het leven. Daar 
straalt vertrouwen uit, een gevoel van nabijheid.  
Op zo iemand wil ik wel lijken: "dat uw wil mag 
geschieden op aarde zoals in de hemel." Het 
Onze Vader is ook een bede om de juiste keuze te 
kunnen maken: "leid ons niet in bekoring", en 
mocht het ook verkeerd gaan, bidden we om 
mildheid en vergeving, zoals God dat ook is 
tegenover ons. "Vergeef ons onze schuld zoals  

 
 
ook wij aan anderen hun schuld vergeven."  
bemoedigend  
En dan krijg je dat bemoedigende woord van 
Jezus: Bij God klop je nooit tevergeefs aan. Hij is 
er voor je, waar en wanneer dan ook. Hij staat 
altijd voor je open, wanneer je bij Hem aanklopt, 
zelfs in het holst van de nacht, op momenten 
waarop elk uitzicht je ontbreekt. Hij is er, ook al zie 
je Hem niet. Ik heb in Oostenrijk een prachtige 
afbeelding gezien van Jezus, stervend aan een 
kruis, terwijl de hand van God op zijn schouders 
rustte. Een veelzeggend beeld: Je moet zelf je 
kruis dragen, maar God draagt het met je mee. Je 
moet zelf de kar trekken, maar God geeft je een 
duwtje in de rug.  
bidweek om eenheid  
In de week van 18-25 januari worden we 
uitgenodigd om te bidden voor de eenheid van alle 
christenen. Als we elkaar vinden in ons 
gezamenlijk gebed groeien we naar elkaar toe. 
God wil een Vader zijn voor ons allemaal, 
ongeacht de verschillen die er zijn in de manier, 
waarop we ons geloof uiten of beleven. Hij wil dat 
we samen een groot gezin vormen. En in een 
goed gezin mag iedereen zichzelf zijn en is er 
respect voor ieders' eigenheid. We kunnen zoveel 
van elkaar leren als we elkaar binnenlaten in ons 
leven. Ons gezamenlijk gebed in deze week kan 
die eenheid bevorderen.  
Baden we vroeger misschien iets te veel, nu 
mogen we in alle eerlijkheid zeggen: "Mag het 
ietsje meer zijn?" De woorden uit het evangelie 
spreken voor zich: "Vraag en God zal je geven. 
Zoek en God zal je doen vinden. Klop en God zal 
voor je open doen. AI wie vraagt, krijgt, wie zoekt 
vindt en wie klopt, voor hem of haar wordt 
opengedaan". Moge God ook ons als een Vader 
begeleiden en beschermen op onze levensweg.  
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) 
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2. Men kan 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 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. 
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.  
 
Kerkbalans 2015 in de parochie Sint Clemens 
********************************************************* 

Onder het motto 'De 
kerk in balans' houden 
we in 2015 de actie 

Kerkbalans. U hebt in de maand december 
allemaal een enveloppe in de brievenbus 

ontvangen over de Kerkbalans 2015. Wij hopen,  
dat u hierop positief hebt gereageerd. Waarom 
Kerkbalans of kerkbijdrage?  
Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage 
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 en H.Doopsel,  1e 
H.Communie, H.Vormsel en het 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. 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 aan de Actie 
Kerkbalans 2015.  
 
Kerkbijdrage voor Hooge Mierde, Lage Mierde 
en Hulsel 
Zoals in december 2014 ook al is gemeld, geldt in deze 
drie kerkgemeenschappen voor 2015 nog het minimum 
bedrag van € 60,00 per jaar per woonadres in de 
afgelopen 3 jaar, waarbij dan genoemde kortingen ook 
kunnen 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 
e-mail: info@radiomaria.nl; internet: www.radiomaria.nl 
Een katholiek geluid op de middengolf 24 uur per dag. 

 
Opbrengst extra collecte voor de 
Voedselbank 
Op Kerstavond en 1e Kerstdag hebben wij een 
extra collecte gehad in de kerk van Hooge Mierde 
en Reusel voor de Voedselbank. Dit heeft het 
mooie bedrag opgeleverd van € 1.251,49.  
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor uw 
gulle bijdrage !!!! 

 
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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Parochiekroniek   

Dopen 
 
Van harte feliciteren wij de ouders die in  
de afgelopen tijd hun kindje lieten 
dopen.  
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.  
 
21-12 Nienke d.v.Bart v.Lieshout en Carlijn v.Lieshout-
v.d.Voort 
 

Overlijden 
 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van :   
  
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voortgang bouw opslag-verblijfsruimte voor de 
vrijwilligers op het kerkhof te Lage Mierde: 

     

             
  

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 9 febr. 2015 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
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