Parochie Sint Clemens
SACRAMENTSDAG
U kent het bekende ritueel: met een zwier gaat de
deur open, Jantje steekt z’n hoofd om de deur en
roept: "Mam, is het eten klaar, ik moet naar de
training" ... "Als je me even helpt bij het dekken
van de tafel" ... "Ja, hé, die is gek. Ik ga nog even
spelen. Roep maar als het klaar is." We noemen
dat een snelle hap. Je moet iets eten. Soms zijn er
van die dagen, dat je extra zorg wilt besteden aan
het eten. Iedereen helpt mee, want je hebt iets te
vieren. Er komt een geweldige maaltijd op tafel en
tijdens die maaltijd proef je iets van
verbondenheid en dat gevoel geeft die maaltijd
een speciaal karakter. De voedingswaarde reikt
verder dan het vullen van de maag. In die met
zorg klaargemaakte maaltijd voel je de warme
genegenheid, die je koestert voor elkaar, meer
nog: het is de liefde, die je samenbindt. Jezus zou
zeggen: "De mens leeft niet van brood alleen."
sober
Vergeleken met die maaltijd thuis ziet de
menukaart in de kerk er sober uit: een klein rond
stukje brood. Het enige voordeel is dat er een heel
goedkoop prijskaartje aan hangt. Een euro in de
schaal en het menu is gratis.
Belangrijkste vraag is natuurlijk, wat onze maaltijd
thuis of in één van de befaamde restaurants die
Reusel rijk is, anders doet zijn dan die van Jezus.
Wij nodigen onze beste vrienden uit om samen
"iets" te vieren. De maaltijd van Jezus staat open
voor iedereen. De maaltijd die Jezus ons aanbiedt
zou je - met een beetje creativiteit - een zeer
eenvoudig drie-gangen menu kunnen noemen.
drie-gangen-menu
Ons op die maaltijd voorbereiden doen we samen.
Om in de juiste stemming te komen en om alle
drempels weg te nemen die ons van elkaar
scheiden, beginnen we met het uitspreken van de
schuldbelijdenis. "Och, lieve Heer, ge moet ons
maar nemen zoals we zijn. Sorry voor al die keren
dat het even mis ging en er een kink in de kabel
kwam van het tussenmenselijk verkeer." En we
zien Jezus glimlachen: "Welkom allemaal, blij dat
jullie gekomen zijn."
voorgerecht
En dan komt het voorgerecht op tafel. Een open
boek, niet om op te eten, maar om naar te
luisteren. In dat boek staan de verhalen over onze
gastheer, Jezus, een boodschap die we in één
woord kunnen samenvatten: "liefde". Jezus wil zijn
liefde met ons delen. In dat boek wordt ons
verteld, wat Jezus ons te eten geeft: "Het brood
dat IK je geef is mijn vlees ten bate van de wereld
en als je van dat brood eet, zult je leven in

eeuwigheid."
hoofdgerecht
Wat een hoofdgerecht. Voedsel tot eeuwig leven.
Er is toch heel wat geloof voor nodig om in dat
kleine stukje brood Jezus zelf te kunnen
ontmoeten. Hij zegt het toch echt: "Dit brood is
Mijn Lichaam en deze beker is gevuld met Mijn
Bloed." Stervend aan een kruis gaf Jezus zijn
leven om de mens weer met God te verzoenen ...
om de verbroken relatie te herstellen. "Ik heb de
weg willen openen, waardoor jullie voluit kunnen
delen in Gods’ liefde. Het voedsel, dat Ik jullie
aanreik, is voedsel voor eeuwig leven."
liefdesmaal
In dat kleine stukje brood wil Jezus onze
geestelijke honger stillen. Het is een liefdesmaal,
waarin we onze unieke verbondenheid met Jezus
vieren. Dat vraagt er om, dat we ons waardig
tonen om aan deze maaltijd aan te zitten. Waardig
... je zou ook kunnen zeggen, dat we ons open
stellen voor de liefde, waarmee Jezus zijn leven
voor ons gegeven heeft, opdat we ook kunnen
ervaren, hoe waar die woorden zijn: "liefde doet
leven".
nagerecht
Het nagerecht komt in de vorm van een opdracht:
We horen Jezus zeggen: "Doe dit tot Mijn
gedachtenis." Vrij vertaald: maak van de woorden:
"liefde doet leven" een levenshouding. Onze
samenleving zal er wel bij varen.
Pastoor van Roosmalen
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Parochie Sint Clemens
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. Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en
Hulsel blijven voor het opgeven van de
misintenties de vertrouwde personen in beeld,
namelijk voor: Lage Mierde  Hetty VrijsenHagreis, 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 t/m 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.

Aanpassing kerkhofreglement per 1 juni 2015
In art.24 is een kleine wijziging toegevoegd
omtrent het dubbelbreed graf, welke als éénheid
moet worden beschouwd.
Artikel 24. Dubbeldiepe/dubbelbrede graven
Een dubbeldiep/dubbelbreed graf is bestemd voor
het begraven van twee met namen aangeduide
overledenen.
In een dubbeldiep graf worden twee overledenen
boven elkaar, dan wel één overledene en één
asbus/urn, begraven.
In een dubbelbreed graf worden twee overledenen
naast elkaar begraven met de mogelijkheid tot één
asbus/urn.
Dit dubbelbreed graf moet worden beschouwd als
een éénheid en kan niet voor een gedeelte
worden geruimd of opgezegd.
Alleen de als rechthebbende ingeschreven
persoon kan degenen aanwijzen, die na overlijden
in een dubbel graf mogen worden begraven of
bijgezet.

Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst
toe.
10-05 Yara Kox d.v. Artur Kox en Inge Kox-Heesters
25-05 Meeke d.v. Rob v.d. Borne en Anke Daniëls
25-05 Mick z.v. Neel v.d.Zande en
Annemieke v.d. Zande-de Laat

Huwelijksjubileum (diamant)
07-05 Viering van hun 60-jarig Huwelijk
Peter Wouters & Bertha Wouters - Maas
Wij feliciteren het echtpaar Wouters-Maas met deze
heugelijke dag!

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
02-05 José Lavrijsen - v.Gisbergen
26-05 Juul Wouters - Vosters
02-06 Miet van den Hout - Huijbregts

88 jaar
71 jaar
89 jaar

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

Parochie Sint Clemens
1e H.Communie 2015
Op 24 mei in Hooge Mierde, 31 mei en 7 juni in
Reusel hebben 48 jongens en meisjes het Sacrament
van de Eucharistie oftewel de 1e H.Communie mogen
ontvangen.
Freek Jansen – Alex Szklarski – Kayley Antonius –
Heintje Bloks – Kyra Cijffers – Kevin van de Gevel –
Veerle van Gisbergen – Lars van Herk – Jarne Jansen
– Stijn Smolders – Ysmay Timmermans.
Nienke Branten – Sjors Branten – Mandy Castelijns –
Maud Cremers – Eline Fabrie – Luc Fabrie –
Luc van Gisbergen – Frederique Heesterbeek –
Lindsey van Korven – Ries de Laat – Niels Lavrijsen –
Djoy Lemmens – Daniek Mols – Brent Spooren – Jop
Vermue – Kjell van der Voort.
Dylano Baas – Teun Bleumer – Fleur van den Borne –
Jens van den Borne – Jorn van den Borne – Sanne
van den Borne – Roy van Gestel – Lucas Kaethoven –
Roy Laarakker – Sophie de Laat – Mae Laureijs –
Dirk Lavrijsen – Jeske Maus – Iris Mazeland – Willem
Michiels – Bram van Rooij – Evy Sanders – Jules
Sanders – Daan Swinkels – Meis van Veldhoven –
Manon Verhagen.
Proficiat met dit mooie Sacrament !

Gemengd kerkkoor per 1 september 2015
Als parochie Sint Clemens zijn wij trots, dat we
nog iedere zondagmorgen om 09:30 uur een
gezongen H.Mis hebben in de kerk van O.L.Vr.
Tenhemelopneming. Ons Dameskoor of ons
Gemengd koor verzorgen bij toerbeurt de
gezangen op de zondagmorgen. Vanaf 23
november 2014 is de kerk van de H.Clemens in
Hulsel onttrokken aan de eredienst en heeft het
Gemengd koor zo haar plaats kunnen vinden in de
kerk van Reusel. Het Dameskoor kent daarnaast
haar zorgen omtrent het aantal dames, dat nog in
staat is om op de zondagmorgen de gezangen te
verzorgen.
In gezamenlijk overleg hebben we daarom
besloten om per 1 september 2015 de beide koren
te doen opgaan in één Gemengd Kerkkoor. Als
dirigente zal Anja van Lierop-Vinken de leiding
hebben van het Gemengd Kerkkoor en zal
Jacques Lemmens op de zondagen het Gemengd
Kerkkoor begeleiden op het orgel.
Hoogfeesten, de Goede week en de Viering van
Allerzielen, blijven gezongen diensten.
De invulling van de overige zondagen wordt nog
nader uitgewerkt.
Met deze oplossing zijn wij als parochie Sint
Clemens hopelijk weer vele jaren verzekerd van
de gezongen H.Mis op de zondagmorgen in de
kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming.

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.

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.

Parochie Sint Clemens

