Parochie Sint Clemens
LIEFDE KENT GEEN GRENZEN
Wat die liefde betreft kunnen we rustig bij Jezus
in de leer gaan. Hij houdt ons in het evangelie
een spiegel voor. Als Hij mensen ontmoet en
hen aanspreekt, springt er al een vonk over.
Bij Hem is nooit sprake van vluchtige
ontmoetingen. In aanraking komen met Jezus
doet je iets. Hij gaf mensen het warme gevoel
van: Ik ben er voor jou ... ik ben jou nabij ... jij
bent voor Mij de moeite waard en dan sta je
ook bewust stil bij iemand. Ik hoor wel eens de
opmerking: "Voor Jezus was dat gemakkelijk.
Hij was door God voorgeprogrammeerd".
Neem van mij aan: je kunt wel een computer
programmeren, maar een mens niet. Als twee
jonge mensen elkaar ontmoeten en er slaat een
vonk van liefde over, dan hoor je ze wel eens
zeggen: "Wij zijn voor elkaar bestemd" ... ,
maar dan nog blijft liefde een werkwoord voor
allebei.
geloofsopvoeding
Terug naar Jezus: Hij is uitgegroeid tot wie Hij
was door de liefde van zijn ouders. Maria en
Jozef hebben hun zoon gelovig opgevoed, Hij
kreeg thuis alle warmte en liefde en kon zo
uitgroeien tot Gods' geliefde zoon. Hij heeft
thuis leren bidden, thuis liefde ervaren en thuis
ervaren hoe kostbaar een mensenleven is ...
Kortom: Jezus is opgevoed en uitgegroeid tot
een mens naar Gods' hart. In Hem konden, met
dank aan Jozef en Maria, Gods bedoelingen
zichtbaar worden. Hij wil voor ons een Vader
zijn, die geen enkel verschil maakt tussen zijn
kinderen. Daarvan zagen we een mooi
voorbeeld in de jonge kerk. Er heerste een
ernstig verschil van mening tussen Petrus en
Paulus over de vraag of christenen, die een
heidense achtergrond hadden, eerst besneden
moesten worden voordat ze gedoopt konden
worden. Petrus heeft lang geworsteld met die
vraag, tot hij ontdekte dat er bij God geen
aanzien des persoons bestaat. God wil een
vader zijn voor alle mensen, ongeacht kleur,
ras, en achtergrond. Hij wil mensen geen
zwaardere lasten opleggen ... geen hoge
drempels opwerpen. Als dit de richtsnoer wordt
voor het politiek beleid in het nieuwe kabinet,
dan mogen we hoopvol gestemd zijn.
mogen zijn wie je bent

Liefde is: mogen zijn wie je bent, aangesproken
worden op je goede kwaliteiten. Echte ouders
weten best de zwakke plekken van hun
kinderen te vinden, maar ze zullen hun kind
altijd de hand boven het hoofd houden en in
stilte werken aan de vorming van het karakter
en geweten van hun kind. Maar als
buitenstaander mag je geen kwaad woord
zeggen over hun kind. Dat is liefde. Maar liefde
is meer dan dat ... ouders die hun kind van
harte liefhebben, proberen ook het beste van
zichzelf te leggen in het hart van hun kind. En
daar hoort ook de rijkdom van ons geloof bij.
Ouders die hun kinderen vertrouwd maken met
de boodschap van Jezus en die boodschap in
hun dagelijks leven handen en voeten geven,
zijn een zegen voor hun kinderen. Jezus nodigt
ons uit die liefde met elkaar te delen door het
goede in elkaar te zien, door mild en vergevend
te zijn in ons oordeel, en door elkaar de rijkdom
van ons geloof door te geven. Dan ontstaan er
warme banden, die een groep mensen doet
uitgroeien tot een hechte geloofsgemeenschap,
waarin iedereen zich "thuis" voelt.
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- ,

Parochie Sint Clemens
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.
(tel.: 641360).
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 de 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 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
19:00 uur (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.
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
De mogelijkheid van gebruik van de
kerktelefoon bij u thuis.
Voor € 10,00 per maand all-in alle vieringen
vanuit de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming
in Reusel in uw huiskamer.
De avondwakegroepen van Hooge Mierde en
Lage Mierde zijn al gestopt.
De grootte van de avondwakegroep van Reusel
is zodanig dat avondwakevieringen nog wel
mogelijk zijn.
Wanneer er zich nog vrijwillig(st)ers hiervoor
aanmelden kan dit weer toekomst hebben.
Hulsel heeft nog wel de mogelijkheid van een
avondwake voorafgaand aan een uitvaartmis in
de kerk door voldoende vrijwillig(st)ers.
Mariakapelleke in Hulsel gaat steeds meer
vorm krijgen. Een architect heeft voor de
parochie in samenspraak met enkele
vrijwilligers van Hulsel een tekening gemaakt,
welke ook al bij de gemeente is ingediend. Een
kapelleke wat een afmeting gaat krijgen van 3
bij 4 meter en een hoogte van 3,50 meter. Wij
hopen binnen niet al te lange termijn uitsluitsel
te krijgen van de gemeente. En daarna met
hulp van vele vrijwilligers dit Mariakapelleke te
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realiseren. Een Mariakapelleke wat wordt
gebouwd aan de rand van het kerkhof aan de
Huisacker met een eigen entree.
Op het kerkhof van Reusel hebben de
beelden op de calvarieberg en het Jezusbeeld
weer een grondige verfbeurt gehad. Alles is
hiermede weer verfraaid en weer voor de
toekomst verzekerd.
De afbouw van de absouteplaats op het
kerkhof van Lage Mierde krijgt nu eindelijk zijn
definitief beslag.
De aannemer heeft lang moeten wachten op de
levering van de natuursteen. Maar de komende
weken gaat dat haar afronding krijgen. Dan kan
ook meteen de verdere herinrichting van het
kerkhof plaatsvinden. Eerstens zullen nog 20
graven worden geruimd, welke door de
rechthebbenden zijn geëindigd met het verzoek
tot ruiming. Tenslotte hopen we ook op korte
termijn een sobere opslagplaats en
verblijfplaats te bouwen voor de vrijwilligers
van het kerkhof.
Dit was eerder over het hoofd gezien.
De Initiatiefgroep voormalige Pastorietuin
Hooge Mierde heeft op 12 juni j.l. een gesprek
gehad met het parochiebestuur. Zij hebben hun
plannen toegelicht en wij hebben ook beaamd,
dat dit een mooi initiatief is. De contouren zijn
echter nog vaag en bij de haalbaarheid van de
plannen worden nog grote vraagtekens
geplaatst. Binnen een half jaar zal de
Initiatiefgroep komen met duidelijker plannen en
ook de haalbaarheid in beeld brengen. Daarna
kan dan definitief worden doorgekozen.
Uitvaartmis in de kerk
Er is blijkbaar onduidelijkheid ontstaan over wat
er allemaal in de kerk kan rond een uitvaart.
Hoe zit het met de uitvaart zelf en met de
avondwake? De Kerk moet er toch zijn om
overleden gelovigen nabij te zijn met het gebed
en ze biddend uitgeleide te doen.
De Kerk wil niets liever doen dan dat.
Maar het is ook een feit dat door de
toenemende onkerkelijkheid meer en meer de
vanzelfsprekendheid van de kerkelijke liturgie
verdwijnt.

De bekendheid met de liturgie van de Kerk
neemt af. Daarom is het goed eerst in te gaan
op de betekenis van een kerkelijke uitvaart.
Een katholieke uitvaart is altijd de viering van
het Paasmysterie. We verenigen ons met het
kruis en de verrijzenis van Christus. Wij ervaren
in het afscheid en het lijden dat daaraan
wellicht is voorafgegaan het kruis.
Als christenen verbinden we dat met het kruis
van Christus. En als wij het kruis kennen,
kennen we ook tegelijk de verrijzenis van
Pasen. Dat is de hoop voor onze overledene en
de grote troost voor ons. Daarom vertrouwen
wij bij het kerkelijk afscheid onze dierbare
overledene aan God toe en bidden dat deze
omwille van zijn geloof in Christus deel mag
krijgen aan zijn Paasmysterie. Dat Christus, die
tijdens ons leven met hem mee is gegaan, hem
ook door de dood heen zal vergezellen, hem
van zonden zal bevrijden en zal opnemen in het
hemels Vaderhuis. Dit alles vieren we in de
uitvaartliturgie. U merkt het misschien wel: een
christen kijkt bij de dood van een dierbare niet
zozeer in herinnering om naar het verleden,
maar hij richt zich op de eeuwige toekomst van
de overleden dierbare en wil die door gebeden
en riten verhaasten. De kerkelijke uitvaart is
dan ook rijk aan symboliek: in de woorden die
we spreken, in de gezangen en de rituele
handelingen die we doen. Dit alles is iets heel
kostbaars voor de Kerk en daarom wil de kerk
er zorgvuldig mee omgaan. Zij uit immers
daarin haar geloof.
De meest gebruikte en gekozen vorm voor een
kerkelijke uitvaart is een Eucharistieviering met
daarop volgend een laatste aanbeveling ten
afscheid (vroeger heette dat “absoute”). En als
dat mogelijk is, is het ook te bevelen: immers
juist in de eucharistie vieren we het
Paasmysterie en bidden we op de meest
volmaakte wijze voor de overledene.
Maar ook een viering van het Woord met een
laatste aanbeveling ten afscheid is een
geschikte afscheidsviering.
In alle gevallen moet, wil het een kerkelijke
uitvaart zijn, een priester of diaken de uitvaart
leiden. In noodgevallen zou de bisschop met
toestemming van de paus aan een geschikte
leek kunnen toestaan een kerkelijke uitvaart te
leiden maar alleen als er helemaal geen

Parochie Sint Clemens
priester of diaken beschikbaar is. Dat is in ons
bisdom niet het geval. Niemand heeft in ons
bisdom de bevoegdheid een kerkelijke uitvaart
te leiden. Het leiden van een kerkelijke uitvaart
hoort tot de kerntaken van de kerkelijke
ambtsdragers.
Geen onderdeel van de kerkelijke uitvaart is de
avondwake aan de vooravond. Het is wel zinvol
om die te houden maar dan als een
gebedsdienst die een voorbereiding is op de
eigenlijke uitvaart. Maar, zult u misschien
zeggen, wat als de crematie in de morgenuren
plaatsvindt en we niet tevoren naar de kerk
kunnen komen voor een uitvaart? Kan er dan
op de vooravond niets in de kerk zijn?
Natuurlijk wel. Immers een kerkelijke viering
hoeft niet op de dag van de crematie plaats te
vinden. Dat kan op de avond tevoren door
middel van een eucharistie-viering. Een
dergelijke viering is géén voorbereiding
(avondwake) maar een eucharistieviering en
wordt altijd geleid door een priester. Dus het is
niet zo dat er niets kan in de kerk op de
vooravond van een crematie, wanneer men op
de dag van het definitieve afscheid niet naar de
kerk kan komen.
Kortom: Avondwake met uitvaartmis is
mogelijk. Uitvaartmis met crematie is mogelijk.
Eucharistieviering aan de vooravond met de
volgende dag crematie is mogelijk.
Een gebedsdienst met absoute op het kerkhof
met begrafenis is mogelijk.
Alléén een avondwake dat is niet mogelijk.
Pastoor van Roosmalen.
Ingezonden brief
Beste Parochianen,
Het is alweer een aantal maanden geleden, dat
we afscheid hebben genomen van pastoor
Wouters. Sinds die tijd is er veel gebeurd.
Wij als lectoren van de parochie Sint Clemens
hebben er behoefte aan om eens een positief
geluid te laten horen, want er is veel positiefs te
melden.
Tegen eerdere verwachtingen in is er iedere
zondag een Eucharistieviering om 11:00 uur.
Deze viering wordt goed bezocht, mede ook
door parochianen uit Hooge Mierde, Lage

Mierde en Reusel.
Het is fijn, dat we iedere zondag een mooie
viering in onze eigen kerk hebben, mede
dankzij veel vrijwillig(st)ers zoals de kosters,
lectoren, het gemengd koor en onze
misdienaars.
Naast deze zichtbare vrijwilligers zijn er ook
veel onzichtbare vrijwilligers zoals de mensen
die de kerk schoonmaken en ons kerkhof
perfect bijhouden. Al met al hebben we zo’n 60
vrijwilligers.
De kerk is door pastoor van Roosmalen verrijkt
met verschillende mooie elementen, waardoor
het er nog mooier uitziet. Er is een parochieblad
en een actuele website, waar veel informatie op
te vinden is.
Natuurlijk zijn er veranderingen ten opzichte
van de afgelopen jaren. Sommigen worden als
prettig ervaren en anderen als minder prettig.
Wij als lectoren hebben ons tot doel gesteld de
kerkgemeenschap in Hulsel zo lang mogelijk bij
elkaar te houden. Voor alle parochianen maar
in het bijzonder voor onze ouderen vinden wij
het belangrijk dat zij in hun eigen Hulsel naar
de kerk kunnen gaan en samen een
geloofsgemeenschap kunnen vormen.
Veranderingen zijn misschien niet altijd prettig
maar het verlies van onze eigen
geloofsgemeenschap en kerk, zou voor Hulsel
een groot verlies betekenen.
Lectoren en Avondwake -groep Hulsel.

Spaargeld communicanten 2014
Communicanten van Reusel hebben tijdens
hun voorbereiding op hun 1e H.Communie weer
gespaard voor een bijzonder project. Dit jaar
hebben de 56 communicanten gespaard voor:
Stichting Doe een Wens ‘n bedrag van € 164,78
en Voedselbank Bladel een bedrag van € 212,17.
Hartelijk dank voor deze extra inzet door
communicanten en ouders.
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Bedevaart Kevelaer 2014
Op donderdag 21 augustus a.s. is er weer de
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer met als
thema: “Een huis vol glorie“. De kosten zijn voor
volwassenen € 16,00
en voor kinderen € 8,00.
Daarnaast heeft u een geldig paspoort of
identiteitsbewijs(toeristenkaart) nodig.
We vertrekken om ongeveer 07:30 uur en
hopen omstreeks 20:30 uur weer thuis te zijn.
U kunt zich opgeven vóór 1 augustus bij:
Maria van Gompel – van Limpt, Hoogakker 43,
5541 ES Reusel met tel.nr.: 0497-642874
OF bij Toos de Laat, Draaiboom 40, 5094 CC
Lage Mierde met tel.nr.: 013-5092278.

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.

De eucharistieviering, een werk van
‘Christus totus’
Uit de apostolische Exhortatie ‘Sacramentum
caritatis’ van Paus Benedictus XVI. (2007)
Het eigenlijke onderwerp van de innerlijke
schoonheid van de liturgie is de verrezen en in
de Heilige Geest verheerlijkte Christus, die de
Kerk in Zijn handelen insluit.
In dit verband kunnen wij onder de indruk
geraken als wij ons de woorden in herinnering
roepen van de heilige Augustinus, waarin hij op
doeltreffende wijze de dynamiek van het geloof
beschrijft, die eigen is aan de Eucharistie.
De grote heilige van Hippo benadrukt juist met
betrekking tot het eucharistisch mysterie hoe
Christus zelf ons in zich opneemt: “Het brood
dat U op het altaar ziet, is, geheiligd door het
Woord van God, het Lichaam van Christus. De
kelk, of liever gezegd wat de kelk bevat, is
geheiligd door het Woord van God, het Bloed
van Christus. Met deze tekenen wilde Christus,
de Heer, ons Zijn Lichaam toevertrouwen,
evenals Zijn Bloed dat Hij voor ons tot
vergeving van de zonden vergoten heeft.

Als U beide op de juiste wijze ontvangen hebt,
bent U zelf wat U ontvangen hebt.” Daarom
“zijn wij niet alleen christenen geworden, maar
wij zijn Christus zelf geworden.”
Van hieruit kunnen wij het mysterievolle
handelen van God bezien, dat leidt tot diepe
eenheid tussen ons en Jezus, de Heer: “Men
moet namelijk niet geloven dat Christus in het
hoofd is, zonder ook in het lichaam te zijn: Hij is
geheel en al in het hoofd en in het lichaam.”
(Christus totus in capite et in corpore) (SC 36)
In de bovenstaande tekst, die uitgaat van een
belangrijke uitspraak van de heilige Augustinus,
is de centrale gedachte ter overweging:
“Christus zelf neemt ons in zich op!”
In de eucharistische aanbidding laten wij dit
mysterie aan ons gebeuren. Derhalve ligt de
eigenlijke waarde van aanbidding niet zozeer in
“wat ik denk of wat ik voel of wat ik bid”, maar in
het geloofsfeit: Hier is Christus aanwezig, op
mysterievolle, sacramentele wijze.
Hij is hier om mij en ons in zich op te nemen. In
dit opnemen ligt ook het ‘aannemen’ besloten.
Hij neemt mij aan, zoals ik nu ben en wat nu in
mij omgaat. Gods onvoorwaardelijke liefde
komt hier tot uiting.
Ik hoef niet allereerst aan te komen met mijn
verdiensten of goede gaven. Hij is er eenvoudig
voor mij en zegt tot mij: “Kom - en ik zal u rust
en verlichting schenken!”. In Zijn ruimhartigheid
en barmhartigheid wil Hij mij ontvangen en in
zich opnemen.
Kort samengevat: Hij is er ‘gratis’ voor mij ! Met
Zijn genade komt Hij mij tegemoet en neemt mij
op. Rijst wel de vraag op: hoe is dit mogelijk?
We kunnen ons goed voorstellen dat Jezus,
mens geworden onder de mensen, deze
goedheid op aarde in het toenmalige Heilig
Land heeft uitgestraald en daardoor een
menigte van mensen heeft opgenomen en
aangenomen.
De verschillende ontmoetingen die ons uit het
evangelie bekend zijn, getuigen hiervan.
Maar hoe is de overbrugging tussen ‘toen’ en
‘nu’ te zien en te duiden? Hier stoten we op een
authentiek, goddelijk initiatief dat God in
Christus ten bate van ons mensen genomen
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heeft en waarvan we de draagwijdte nog elke
dag kunnen zien.
Het is de instelling van de Eucharistie door
Christus op de vooravond van Zijn lijden,
sterven en verrijzen. Met het oog op dit
heilsgebeuren ‘sticht’ hij de Eucharistie en geeft
Hij, middels de apostelen, die bij deze
stichtingsakte aanwezig zijn, de opdracht dit
eucharistisch gebeuren voort te zetten. Dit alles
ligt besloten in deze eenvoudige woorden, die
we in elke Eucharistie horen: “Blijft dit doen om
Mij te gedenken!” Dit door Jezus ingestelde
‘goddelijk gedenken’ is de basis voor de
eucharistische ‘opname en aanname’ waarvan
hier sprake is. Immers, zo zegt emeritus-paus
Benedictus XVI in de bovenstaande tekst: “Het
eigenlijke onderwerp van de innerlijke
schoonheid van de liturgie is de verrezen en in
de Heilige Geest verheerlijkte Christus, die de
Kerk in Zijn handelen insluit.”
De gekruisigde en verrezen Heer maakt
derhalve dit ‘gedenken’ tot een sacramenteel
heilsgebeuren: Jezus, de
Heer, zet in feite Zijn dienstwerk door middel
van de Eucharistie voort, via de bisschoppen en
de priesters die dit werk ‘in persona Christi’
verrichten.
Terug naar de ‘opname en aanname in
Christus’: dit heeft verstrekkende gevolgen!
Het is immers een opname in Zijn offer, in Zijn
barmhartigheid en Zijn omvormende liefde.
Consecratie bewerkt wezenlijke verandering:
brood en wijn worden, door het Woord van
God, tot Lichaam en Bloed van Christus.
Derhalve sluit ook deze opname in Hem, een
omvorming en verandering van ons wezen en
leven in.
Dit leidt - zo Benedictus XVI - tot diepe eenheid
tussen ons en Jezus, de Heer. Augustinus zegt
hiervan: “Wij zijn niet alleen christenen
geworden, maar wij zijn Christus zelf
geworden.” Wat een genadevolle omvorming
vindt hier plaats! We worden christen en
Christus! Wanneer wij dit in geloof overwegen,
mogen wij ons allereerst verwonderen en Hem
danken. Christus in mij -ja, zelfs Christus met
Hem!
We spreken hier niet over de priesters en de
bisschoppen, voor wie dit door de genade van

het wijdingssacrament op een bijzondere wijze
waarheid is geworden. Het gaat over alle
christengelovigen, ja over de ‘leken’.
Welke waardigheid ontspringt aan deze
eucharistische tegenwoordigheid van Christus!
Maar ook, welke verantwoordelijkheid wordt
met een eucharistisch leven en met een
eucharistische aanbidding gegeven. Daarom
zegt Augustinus ook: “Als u beide op de juiste
wijze ontvangen hebt, bent u zelf wat u
ontvangen hebt.”
Onze verantwoordelijkheid ligt allereerst in een
waardige, juiste en gelovige ontvangst van de
Heer. Maar ook: wat gebeurt na de ontvangst?
Als christen en Christus worden we in de
wereld gezonden om de zending van de
verheerlijkte Christus voort te zetten. “Gaat!
Verkondigt en maakt alle mensen tot mijn
leerlingen! Gaat - en Ik ben met U alle dagen
van Uw leven!” Zo bezien wordt de Eucharistie
ook meer en meer tot een genadevol
instrument voor een missionaire Kerk en voor
missionaire christenen. Eucharistie - op een
goede en gelovige wijze verstaan, wordt tot
missie.
Of zoals paus Franciscus in zijn adhortatie
‘Evangelii gaudium’ schrijft: we hebben niet
alleen een missie, we zijn door Christus een
missie!

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 4 aug. 2014 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

Parochie Sint Clemens
Parochiekroniek
Huwelijk
Dopen

In verbondenheid met elkaar voor Gods’ altaar:
23-05 Thomas van Bakel & Charlotte Raes
20-06 Luuk Hendrix & Dominique Huber

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

Huwelijksjubileum

08-06 Tess

24-05 Viering van hun 50-jarig Huwelijk:

08-06

Ton van Rooij & Jeanne van Rooij – van Limpt

22-06
22-06
22-06

d.v. Rob Kokken en Marloes
Kennis
Arianna d.v. William Cuylits en Lilien
Cuylits-Jaramillo
Daan z.v. Toon Vosters en Annemarie
Louwers
Luuk z.v. Ben Roest en Eef Louwers
Pim z.v. Rob Lavrijsen en Carli
Lavrijsen- v.d.Hout

Overlijden

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

08-05
10-05
08-06
15-06

Marie Maas – Jacobs
Jo Lavrijsen – v. Dooren

88 jr
92 jr
Mariet v.Gompel-Winkelmolen 81 jr
Gerrit van de Laar
78 jr

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.

Parochie Sint Clemens

