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EVEN TOT RUST KOMEN  
Hebt u ook zo'n zin in een periode van rust of ligt 
dat aan mijzelf? We hebben best een pittig jaar 
achter de rug, waarin de groei naar eenheid in 
onze nieuwe parochie centraal stond, maar ook 
veel kruim heeft gekost. In onze groei naar 
eenheid komen we nogal wat drempels tegen, die 
soms moeilijk te nemen zijn. Vaak liggen die 
drempels in jezelf, soms loop je er tegenaan.  
Toch is mijn optimisme het afgelopen jaar 
gegroeid. Binnen onze pastoraatsgroep en ons 
parochiebestuur is er een sfeer gegroeid die een 
goede basis vormt om samen eensgezind te 
bouwen aan de toekomst van onze 
parochiegemeenschap, hoe verschillend we ook 
zijn. Juist dat verschil maakt ons juist sterker, 
omdat je jezelf kunt blijven.  
 
parochiegemeenschap  
Onze parochiegemeenschap mag ik alleen maar 
dankbaar zijn. Met elkaar vormen we een 
parochiegemeenschap, waarin alles gedeeld kan 
worden. Onze vrijwillig(st)ers doen wat ze kunnen 
en dat is heel veel. Zij voelen dat ze gewaardeerd 
worden. 
 
toekomst  
Niemand kan in de toekomst kijken. Maar we zien 
wel dat het priesterbestand in ons bisdom 
behoorlijk daalt. Er is te weinig aanwas. Er zijn te 
weinig roepingen. Dat betekent dat onze 
vrijwillig(st)ers voor een geweldige uitdaging 
staan, waar ik ze graag bij wil blijven helpen.  
 
groeien  
Dan moet ik denken aan dat ene lied: "Als De 
Heer aan ons huis niet bouwt, bouwen we voor 
niets. De Heer, Jezus zelf, is de hoeksteen, het 
fundament waarop we onze kerk bouwen. We 
mogen dat doen in relatie met paus en 
bisschoppen. Samen vormen we de Wereldkerk, 
met Petrus als "de steenrots waarop Jezus zijn 
kerk bouwt."  
 
vakantie 
De komende weken laten we dat allemaal een 
beetje los. We gaan eerst genieten van een 
welverdiende vakantie. Velen gaan er een paar 
weken tussen uit. Dan ontdek je hoe mooi de 
wereld is. En als je ergens een kerk binnenloopt, 
besef dan dat het overal dezelfde Lieve Heer is, 
die mensen uitnodigt om Hem binnen te laten in 
ons leven. Tijdens de vakantie ontmoet je Hem in 
de stilte, in de overweldigend mooie natuur in het 

hooggebergte, of gewoon als je gezellig met zo 
maar wat mensen voor je tent zit, de barbecue 
aan en een borrel of een goed glas wijn in de 
hand. Als je die ervaring mee naar huis neemt, 
hebben we een stevige basis om -na de vakantie- 
samen verder te bouwen aan de toekomst van 
een levendige en bloeiende 
parochiegemeenschap.  
Ik wens u allemaal een fijne en veilige vakantie. 
En ... gezond weer terug.  
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 vrijdag-
morgen 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. 
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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 t/m 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.  
 

Kerkomroep op Mariahof 
Sedert het voorjaar 2014 hebben alle bewoners van 
Mariahof en haar aanleunwoningen de mogelijkheid 
om via kanaal 31 op hun TV alle vieringen vanuit de 
kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming te beluisteren. Dat 
betekent dus ook de uitvaartmissen en andere 
tijdstippen, dat er een viering plaatsvindt in de kerk van 
Reusel. 
Hieraan zijn géén kosten verbonden,  maar is een 
extra service vanuit de parochie Sint Clemens aan 
deze bewoners van Mariahof. 
 

Overlijden van Piet van Limpt 
Op 18 juni is op 86-jarige leeftijd overleden onze 
vrijwilliger Piet van Limpt. Bijna 15 jaar was Piet 
onze vrijwilliger en ons aanspreekpunt op ons 
kerkhof van Reusel. Met de groep vrijwilligers 
werd elke woensdagmiddag gezorgd, dat het 
kerkhof er piekfijn bij lag. Wij zijn Piet dankbaar 
voor deze vele jaren als vrijwilliger voor onze 
parochie en kerkgemeenschap. 
 
Bestuur Parochie Sint Clemens. 
 

Spaargeld communicanten 2015 
Wij zijn heel erg blij gemaakt met een geweldige 
gift van de Communicantjes van Reusel en de 
extra collecte tot het totale bedrag van € 1.018,39. 
Geweldig mooi.   
Wij willen u ook daarvoor heel erg hartelijk 
bedanken. Wij zijn er heel erg blij mee.                                           
Hartelijke groet,                                                                  
Roelien (Ronald McDonaldHuis Veldhoven) 

 
Slotviering communicanten / 
vormelingen 2015 
Op zaterdag 20 juni om 17:30 uur hadden we 
onze slotviering van de voorbereiding op de 1e 
H.Communie en H.Vormsel over het jaar 2015. 
Weer met medewerking van ons 
Communicantenkoor o.l.v. Jacques Lemmens.                      
Een heel goed bezochte slotviering met op het 
eind van de viering de bekendmaking van de 
verloting van de banieren en de huispaaskaars 
2014. En wie waren de gelukkigen:  
De huispaaskaars ontving Sophie de Laat.                                 
De banieren gingen naar Nick de Waal, Naomi 
Antonius en Luna de Laat.  
Proficiat met dit mooie aandenken! 
 

 
1e H.Communie en H.Vormsel 2016 
Op dit moment zijn al bekend de data voor: 
 
1e H.Communie op zondag 22 mei om 11:00 uur   
       en zondag 29 mei om 11:00 uur 
 
    H.Vormsel   op zaterdag  9 april om 17:30 uur  

 
Gemengd Kerkkoor Reusel 
Vanaf 1 september 2015 gaan ons Dameskoor en 
ons Gemengd koor op in één kerkkoor. De naam 
voor het koor wordt dan: Koor Sint Clemens.  
De repetitieavond is op dinsdag van 20:00 tot 
22:00 uur.  
En de gezangen in de kerk worden verzorgd op de 
2e en 4e zondag van de maand. In september 
2015 bij uitzondering op de 1e en 3e zondag. 
Belangstellenden om lid te worden van Koor Sint 
Clemens zijn van harte welkom. Zij kunnen zich 
melden bij onze dirigente Anja van Lierop-Vinken. 
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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.  
14-06  Sem z.v. Arno Borsboom en Anja Borsboom- 
             Huijbregts 
28-06  Sjors d.v. Marc de Beijer en Irene de Beijer- 
       Saedt 
12-07  Jens z.v. Emiel Peijs en Miriam Peijs-Bel 
 
 
Huwelijk 
26-06  Huwelijk van Raoul Frenken & Elise Teunissen 
Van harte feliciteren wij Raoul en Elise met hun 
verbondenheid voor Gods’ altaar ! 
 

 
Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons 
medeleven uit naar de 
nabestaanden van: 
08-06   Antoon de Vocht                  89  jaar 
18-06   Piet van Limpt                      86  jaar 
26-06   Siem Vosters                       85  jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 
 
 
Bedevaart naar Kevelaer op donderdag 20 
augustus 2015. 
Vanuit De Kempen wordt jaarlijks de Bedevaart 
naar Kevelaer georganiseerd. Dit jaar als thema: 
‘Weest gerust – vreest niet’. De kosten zijn voor 
volwassenen € 16,00 en voor kinderen € 8,00. U 
heeft een geldig paspoort of identiteitsbewijs 
nodig. 
We vertrekken om 7:15 uur en hopen om 20:30 
uur weer terug te zijn. U kunt zich opgeven tot 30 
juli 2015 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onttrekking kerk Hooge Mierde aan de 
eredienst: 
“Bisschop Hurkmans heeft bij besluit van 8 juli 
2015 ons al parochiebestuur van de R.K. Parochie 
Sint Clemens medegedeeld, dat de R.K. Kerk van 
de H. Johannes’ Evangelist te Hooge Mierde op 
29 augustus 2015 wordt onttrokken aan de 
eredienst.  
Dat nà deze viering op die dag er géén vieringen 
meer mogen plaatsvinden. 
Als parochiebestuur leven wij mee met de 
gemeenschap van Hooge Mierde,  welke zo 
binnen hun eigen kerkgemeenschap géén 
mogelijkheid meer hebben om te kerke te gaan. 
De R.K. Begraafplaats van Hooge Mierde blijft 
gehandhaafd en er kunnen na de gebruikelijke 
kerkelijke viering altijd bijzettingen of nieuwe 
begravingen plaatsvinden in overleg met de 
pastoor van de parochie en het parochiebestuur.  
Eventuele reeds eerder opgegeven H. Missen 
kunnen altijd in de kerk van Reusel worden 
gelezen op een tijdstip, dat u wenst.  
De contactpersonen ontvangen hierover nog een 
brief van de parochie“. 
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DE EUCHARISTIE EN DE MAAGD MARIA 
Alles wat God ons geschonken heeft, is in Maria, 
de moeder van God en onze moeder al volkomen 
verwerkelijkt!   
Zo brengt Maria ons naar een hoop, die 
gegrondvest is in alles wat God ons geschonken 
heeft. De trouwe God, die Liefde is, geeft ons in 
Maria een voorbeeld, een voorspreekster én en 
een persoon in wie Gods werkzaamheid op 
voltooide wijze zichtbaar is. 
Maria doet ons hart juichen en jubelen vanwege 
de genadewerking van God: 
haar magnificat is ons magnificat geworden.  
Dit is een uiting van dankbaarheid en van gelovige 
aanvaarding van wat God heeft gedaan en zal 
doen.  
 
Maria heeft reeds de vervulling en voltooiing 
ontvangen, wij echter zijn nog onderweg.  
Op deze weg wordt ons Christus als het ware 
voedsel gegeven, om het eschatologisch doel - de 
hemel - te bereiken. 
In de bovenstaande tekst wordt gesproken over 
“de sacramentele wijze waarop God het schepsel 
‘mens’ bereikt en bij zijn heilswerk betrekt.”  
Maria van Nazareth werkt in vrijheid mee om dit 
heilsplan te realiseren.  
Zij is gevormd door een gehoorzaam geloven.  
Zij is de grote gelovige, die zich vertrouwvol in 
Gods handen plaatst - in overgave om Gods 
handelen aan haar te laten gebeuren. 
 
Op sacramentele wijze worden ook wij op deze 
weg gevormd, namelijk door het sacrament van de 
Eucharistie. In het bijzonder de eucharistische 
aanbidding vraagt van ons geloof: Christus, 
werkelijk tegenwoordig in het eucharistisch Brood, 
vraagt ook van ons een “gehoorzaam geloven”.  
Door het Laatste Avondmaal en de Kerk die de 
opdracht van de Heer vervult - “Blijft dit doen om 
Mij te gedenken!” - plaatst de Kerk zich in het 
heilshandelen van God en zegt de Kerk met 
Maria: “Mij geschiede naar uw Woord!” 
Eucharistisch leven en bidden bewerkt een 
openheid voor het handelen van God.  
 
Vanuit de mens wordt in de aanbidding niet meer 
veel ‘gedaan’: want Hij is er reeds! Maar als dit  
‘weinig doen’  in een ‘gehoorzaam geloven’ 
gebeurt, kan God werkzaam zijn.  
Dit is één van onze christelijke fundamenten:  
het is allereerst God die bewerkt en doet,  
Hij neemt het initiatief en voltooit. 
  

Maar Hij gaat niet voorbij aan onze persoonlijke 
vrijheid: met onze persoonlijke, gelovige 
instemming en toestemming kan Hij grote dingen 
bewerken.  
 
Het is Maria in wie wij dit ‘christelijk geheim’ zien 
gebeuren. Het is aan ons om ons - aan de hand 
van Maria - in de Handen van God te plaatsen.  
Onvermogen mogen wij in Gods’ Handen 
plaatsen.  
Hij blijft immers de Heer, die in zijn grote 
barmhartigheid blijft zeggen: “Komt allen tot Mij en 
Ik zal u rust en verlichting schenken!”  
Beantwoorden wij van onze kant deze liefdevolle 
uitnodiging met een groot geloof: 
“Ja, Heer, hier ben ik, mij geschiede naar Uw 
Woord!” 
(Uit: Sacramentum Caritatis 2007 ) 
 
 

 
 
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. 

 
 
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 17 aug. 2015 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
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Uitstapje van de misdienaars 
Zondag 5 juli gingen we met de misdienaars naar 
Duinoord. We vertrokken om 10:30 met auto’s 
vanaf het kerkplein. De pastoor (kwam later) en 
een aantal ouders zwaaiden ons uit. 
In Duinoord gingen we eerst eten. Je 
kunt daar zelf uitzoeken wat je lust. 
Er is van alles: friet, pizza, broodjes, 
drinken en ijsjes die je zelf mag 
maken. Daarna gingen we klimmen. 
Het was wel een lange rij…maar het 
wachten was het waard! We hebben 
heel veel parcoursen gedaan, ze 
werden steeds moeilijker. De pastoor 
kwam rond 15:00 uur en toen kwam 
hij naar ons kijken. We hebben ook 
nog gesprongen op de bounce 
trampolines. Het leukste vond ik het 
klimmen en de lange tokkelbaan over 
het park. Als laatste gingen we nog 
wat eten en om 18:00 uur was het 
park gesloten en gingen we weer naar huis. Het 
was een leuke dag. Bedankt voor het leuke 
uitstapje!   
Bram van Limpt. 
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Duinoord 
5 juli zijn alle misdienaars naar Duinoord geweest. 
Het was heel leuk en gezellig.  
Je kon daar zoveel eten als je wilt en klimmen 
tussen de bomen door.  
Er waren 8 routes door het bos.  
Route 8 was het moeilijkst.  
Bij route 7 waren er 3 kabelbanen die van de ene 
kant naar de andere kant van het park gingen.  
Je moest wel goed remmen aan het einde want je 
gaat heel hard.  
Het was wel warm maar je kon heel veel drinken. 
De pastoor was er ook en ‘n paar ouders.  
We bleven daar tot 18:00 uur.  
Het was leuk om met de andere misdienaars iets 
te doen en elkaar weer te zien.  
Dankjewel pastoor voor de leuke dag!  
 
Noor starmans. 
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