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Over moeten en mogen… 
Er moet op een dag vaak veel gedaan worden. 
Naar je werk, boodschappen, koken en opruimen, 
naar school, een vergadering, de auto moet naar de 
garage en het gras moet ook nog gemaaid worden. 
Soms wordt je simpel van al dat moeten en krijg je 
er het heen en weer van. Maar we vullen denk ik 
soms ook te vaak het woord “moeten” in, en dat 
maakt een mens niet ontspannen, het geeft eerder 
spanning. 
 

In ieder geval breekt er voor de meeste mensen nu 
een rustigere tijd aan, de vakantietijd. Het school- 
en werkjaar zit er op, de eindexamens zijn gedaan 
(degenen die nog een herexamen moeten doen 
wens ik veel succes toe!), en ook in de parochie is 
door veel mensen veel gedaan, dank jullie wel 
daarvoor! 
 

Bij mezelf merk ik vaak dat wanneer ik het woord 
“moet” vervang door het woord “mag”, dat ik dan 
heel anders tegen dingen aankijk. Dan ervaar je 
minder druk, minder verplichting, het geeft je meer 
vrijheid en ademruimte, waardoor je ook meer ont-
spannen wordt. In die zin wens ik mensen “ontmoe-
ten” toe. Bij ontmoeten denken we natuurlijk aan 
mensen die elkaar tegenkomen, toevallig of afge-
sproken. Vaak hebben we daar dan een bepaalde 
verwachting bij, of je denkt: “wat moet ik straks zeg-
gen, moet ik misschien mezelf op een bepaalde 
manier opstellen of niet?” 
 

Volgens mij is het vooral belangrijk dat je jezelf blijft 
en mag zijn. Jij, als mens, met je verhaal, zoals je 
bent, en dat geldt ook voor de ander die je tegen-
komt. Dan wordt een ontmoeting dus het tegenko-
men van mensen die zichzelf bij elkaar mogen, 
kunnen en durven zijn. Dan voelen mensen zich 
welkom en veilig, en dat wens ik iedereen ook van 
harte toe! 
 

Verder wens ik iedereen een fijne vakantie- en 
zomertijd toe, waar we hopelijk van kunnen 
genieten. Iedereen zal dat op zijn of haar manier 
doen, ver weg in het buitenland, of thuis in de 
achtertuin. Even lekker niks, even lekker de accu 
opladen op jouw manier. Voor mij zal de zomertijd 
in het teken staan van verhuizen, de weg zoeken 
en vinden, wennen, en jullie ontmoeten en leren 
kennen. Hopelijk gaat dat gebeuren met lekker 
warm weer en onder een stralende zon, de zon van 
Gods liefde, die mensen mag verlichten en 

verwarmen. Beste mensen, ik wens u een goede 
zomertijd toe, en tot ziens! 
Met hartelijke groet,  Pastor David 
 

Opbrengst communicanten Wensambulance 
19 mei was het eindelijk zover. De communicanten 
mochten hun eerste communie in ontvangst nemen. 
De kinderen hebben liedjes gezongen en alle com-
municanten hadden een taakje of mochten iets 
voorlezen. Ook hadden zij allemaal hun spaardoos-
je bij met het geld dat ze de afgelopen maanden 
hadden gespaard voor de wensambulance in de 
vorm van een heitje voor karweitje. De woensdag 

na de commu-
nie zijn de com-
municanten bij 
elkaar gekomen 
op de parochie. 
De middag be-
gon met een 
rondleiding door 
de kerk. De kin-
deren weten nu 
waar de biecht-

stoel is en waar deze voor gebruikt wordt. Ze zijn bij 
de doopkapel geweest en het altaar is besproken. 
Als laatste ‘n bezoek gebracht aan de Mariakapel. 
 

 

Na deze rondleiding zijn de kinderen naar de tuin 
van de parochie gegaan. De vrijwilliger van de 
Wensambulance was er. Helaas zonder ambulan-
ce. De avond ervoor was er een wens binnen geko-
men en wensen gaan voor. Dat snappen we natuur-
lijk wel. De kinderen mochten de cheque met het 
totale bedrag, wat ze gespaard hadden, overhandi-
gen. Samen hebben de kinderen € 513,53 ge-
spaard. Hier kan de ambulance twee wensen mee 
vervullen. Zaterdag 15 juni waren de communican-
ten samen met de vormelingen in de kerk voor de 
terugkomviering. Deze viering was om 17:30 uur. 
 

Communiewerkgroep 



            Parochie Sint Clemens   

 
 

Info / mededelingen kapelaan- 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 kapelaan 
daarover een afspraak maken. (tel.: 641360) 
 

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de 
pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoe-
ken op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 12:00 
uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend 
briefje en € 12,00 per H.Mis in de brievenbus doen 
van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mier-
de en Hulsel blijven voor het opgeven van de mis-
intenties de vertrouwde personen in beeld, name-
lijk voor: Lage Mierde  Hetty Vrijsen-Hagreis, 
Kloosterstraat 47; Hooge Mierde  Zus van 
Gompel - van Gestel, Averbode-laan 29; Hulsel  
Elly Tijssen - Luijten, Vooreind 26.  
  

3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving 
kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook 
wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan 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. Je 
maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop 
je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim 
van tevoren aanmelden bij de parochie om de 
doop in te plannen. 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. U 
krijgt de informatie toegezonden over de voorbe-
reidingsavond op dit sacrament.  
 

5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met 
de kapelaan 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 Verzoe-
ning (Biecht) kunt u altijd de kapelaan bellen voor 
een afspraak op de pastorie (tel.: 641360). 
 

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten 
doen in de kerk. De uitvaartmis kan op dinsdag 
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. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden 
op één van onze vier Begraafplaatsen. 
 

Tel. Contact met onze parochie  
Op alle werkdagen tussen 10:00 uur en 
12:00 uur belt U naar (0497) 64 13 60 
Buiten deze tijden belt U enkel voor ziekenzalving 
of sterfgeval naar het NOOD nummer van de 
parochie op 06 38 75 49 10 

  ATTENTIE Aktie Kerkbalans 2019   

 
ALLE informatie aangaande KERKBALANS staat 
in de INFO van december op de pagina’s 4 t/m 6. 
U kunt deze altijd raadplegen op onze website: 
www.SintClemens.eu Ga vervolgens naar de 
tab.: “Parochie” en vervolgens “Publicatie’s” 
Selecteer dan de “INFO december 2018” 
 

Oproep  
In de afgelopen periode zijn er een heleboel mis-
sen besteld en betaald, die niet zijn afgelezen om-
dat er tijdelijk doordeweeks geen mis was. 
Natuurlijk kunnen deze intenties alsnog afgelezen 
worden voor een komende dienst. Graag het ver-
zoek, dat de betreffende familie zelf aangeeft wan-
neer deze intentie afgelezen kan worden.  
 

BEDEVAART NAAR KEVELAER 

 
donderdag 22 augustus 2019   
Kevelaer is een Mariaoord. De Troosteres der 
Bedroefden. Het is een mooi oord, waar de men-
sen echt hun troost kunnen vinden. Zoals ieder 
jaar, gaan we ook dit jaar weer naar Kevelaer, 
juist over de grens met Duitsland. We gaan weer 
per touringcar. We hopen dat U weer met ons 
mee zult gaan. Het thema voor dit jaar is: “Heer 
waar moeten we heen” 
U kunt zich opgeven voor Reusel-De Mierden bij: 
Maria van Gompel-van Limpt, Lend 11D, 5541 EB  
Reusel. Telefoonnummer: 0497-642874. 
Opstapplaats is Busstation La Gare in Reusel. 
Opgave is mogelijk tot dinsdag 30 juli 18:00 
uur. Voor volwassenen € 17,- en voor kinderen tot 
12 jaar € 8,-. U heeft wel een geldig paspoort of 
identiteitskaart nodig. (65+ kaart is niet geldig). 
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Zomerreis 19 t/m 24 aug. naar Beauraing 
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats 
Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932 / 
1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 
maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toon-
de zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden 
hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria 
te eren en hun intenties aan haar toe te vertrou-
wen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 au-
gustus de feestdag van het Hart van Maria ge-
vierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende 

landen aan deel nemen. 
Ook wij zijn dit jaar er bij. 
Tijdens deze reis is er vol-
doende tijd voor een stil 
gebed aan dit bedevaarts-
oord, maar ook voor mooie 
wandelingen in het nabij-
gelegen nationaalpark. 
Ook is een bezoek moge-

lijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de 
Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog 
naar de citadel heb je van daar uit een schitterend 
uitzicht over de stad.Wie het sportiever wil kan 
ook een kano tocht over de Lesse maken of on-
dergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodi-
gen de binnenstad van Namen, de oude abdij 
Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een 
bezoek. Tijdens deze reis verblijven wij in het 
gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofd-
zakelijk eenpersoonskamers. Vertrek: maandag 
19 augustus 2019, 13:00 uur vanuit Limbricht. 
Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12:00 uur in 
Limbricht. Kosten ca. € 450,-- (volpension) 
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl 
of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-
4515595. Vereniging Nederlands Beauraing 
Comite "Pro Maria" afdeling bisdom Den Bosch 
Maria Hagemeijer - De Wit, secretaris. 
 

Samenvatting Vormsel project 2019 

 
We mogen als parochie terug zien op een mooie 
Vormselviering afgelopen 25 mei, toen Mgr. De 
Korte daarvoor naar Reusel was gekomen. Acht-

tien tieners hebben uit zijn handen het heilig 
Vormsel ontvangen in een mooie feestelijke Eu-
charistieviering. Inmiddels hebben we de ‘terug-
komviering’, samen met de Communicantjes, ook 
al achter de rug. Niet alleen die vieringen waren 
mooi, maar de voorbereidingstijd eveneens. Is het 
niet bij elk feestje zo, dat de voorpret al heel wat 
waard is? Die voorbereidingstijd was door omstan-
digheden misschien wat kort, maar wel rijk. Door 
de aansprekende inhoud en niet ’t minst, door de 
groep vormelingen zelf. Een ontzettend ijverige 
enthousiaste groep. Een echte groep bovendien; 
goed met en voor elkaar. Vanaf maart iedere 
woensdagmiddag vanaf vier uur aan de slag om 
net, maar ook net,  voor het eten weer thuis te 
kunnen zijn. Nou om kwart voor vier stonden ze al 
aan de poort te rammelen. Ik denk niet dat er 
maar één ooit te laat is gekomen, tenzij de tand-
arts of zo natuurlijk weer eens uitliep. Heel aan-
sprekend waren de uitstapjes naar Den Bosch. De 
eerste keer voor de Power of Fire, het event van 
het Bisdom voor alle vormelingen. “O wij zijn niet 
de enigen; er zijn er nog enkele honderden”. Een 
dag met een Eucharistieviering waarin Mgr De 
Korte al voorging, met catechese, vaak in spel-
vorm en andere leuke dingen. En gelukkig was er 
een foutje gemaakt in de voorbereiding. Niemand 
uit Reusel had een lunchpakketje, want dat zou 
niet nodig zijn. Nood breekt wet: Op naar het 
frietkot. En nog eens het mooiste weer van de 
wereld. De tweede keer was met een bezoek aan 
de St. Jan en een stadswandeling om te zien dat 
de Kerk meer is dan het kerkgebouw. In de stad 
zijn de sporen van het kerkelijk liefdewerk van 
toen én nu zichtbaar. Voedselbank, kringloop-
winkel, medicijnen voor onverzekerden enz. enz.. 
Dat frietkot was wel goed bevallen, dus nog maar 
eens langs. Hoe doe je dat als begeleider? Je 
loopt naar binnen en zegt “doet u maar 24 frites 
met”. En dan ga je zelf buiten staan wachten. Na 
enige tijd komen de vormelingen achter elkaar 
naar buiten; met frites en dan komt de mevrouw 
van de frituur. “O, wat nu”, denk je dan. En dan 
zegt die mevrouw: “Meneer, wat een leuke nette 
kinderen.” Tja dat schreef ik hierboven al. Een 
mooie groep; goed voor en met elkaar en dus ook 
voor anderen. Op de andere bijeenkomst hebben 
we geoefend, voor de eigenlijke viering, banieren 
geschilderd die bij de eigenlijke viering een plek in 
de kerk kregen en ‘gesproken’ over erbij horen, 
liefde, kracht, gebed en keuzes maken.  En dan 
werd er thuis nog eens verder gewerkt en met de 
ouders gesproken over deze onderwerpen. 
 

Dankbaar mogen we hierop terugkijken. 
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Parochiekroniek  
Gedoopt 
 
 

In de afgelopen tijd zijn onderstaande 
kindjes in onze parochie gedoopt: 
 

  5 mei  Lenne van Lieshout, dochter van Bart van 
             Lieshout en Carlijn van Lieshout-vd Voort 
26 mei  Julia Leenhouwers, dochter van David  
       Leenhouwers en Linda Leenhouwers-Theuws 
 

We wensen Lenne, Julia en hun ouders een 
gelukkige toekomst toe. 
 

Overledenen 
 

Het medeleven van de parochie gaat 
uit naar de nabestaanden van:  
 

 7  mei   Frans van de Borne      80 jr  uit Reusel 
 8  juni   Riet Bel-Vosters           79 jr  uit Reusel 
11 juni   Miet Willems          90 jr  uit L.Mierde 
 

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 
 

 

 
 
 

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App. 

 
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl 
Een katholiek geluid, 24 uur per dag. 

Colofoon 
Mededelingen blad Parochie Sint Clemens  
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel   
Contact: Kerkstraat 1, 5541 EM  Reusel 
Telefoon:  (0497) 64 13 60  en in geval van 

Nood:     06 38 75 49 10 
Pastoor     Spijkers:  0499   57 12 50 

E-mail:      info@SintClemens.eu 
Bank:         NL 96 RABO 0143 4019 63 
Internet:    www.SintClemens.eu 
Nieuwe kopij inleveren vóór 26 aug. 2019 
 


