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PASEN: in het leven vóór de dood wordt de
basis gelegd voor het leven nà de dood
Het was een heel gemêleerd gezelschap
waarmee we aan tafel zaten. Voor ons lagen twee
boeiende paasverhalen, die ons uitnodigden om
met Maria Magdalena en de apostelen Petrus en
Johannes mee te gaan naar het rotsgraf waarin
Jezus was begraven. En de uitslag van een
enquête, waarin stond dat 40% van de
Nederlanders niet weet, wat we met Pasen vieren
en dat steeds meer mensen wel geloven in een
leven vóór de dood, maar niet meer in een leven
nà de dood. In ons gezelschap waren beide
"geloven" vertegenwoordigd. We lazen samen het
paasverhaal. We volgden de beide Maria' s op de
voet. Intens verdrietig gaan ze in de vroege
morgen naar het graf van Jezus om zijn lichaam te
balsemen, als een uiting van de warme liefde, die
ze voor Hem koesterden. En dan komt het
schrikmoment. De steen, ter grootte van een 2
meter hoge rotsblok, is weggerold en het graf is
leeg. De beide vrouwen zijn ontsteld. Dit lijkt op
grafschennis. Kunnen ze Jezus -ook na zijn
kruisdood- nog niet met rust laten? De woorden
van de jonge man - "Hij is verrezen"- drongen niet
tot hen door. Ze halen er Petrus en Johannes bij.
Petrus reageerde ook vol ongeloof. Pas toen
Johannes het graf binnenkwam viel het kwartje.
Hij zag de zwachtels liggen en de lijkwade en dan
staat er geschreven: "Hij zag en geloofde."
lege graf
Aan tafel hadden we alle begrip voor het ongeloof
van de beide vrouwen en Petrus. Ze moesten het
-net als wij- doen met de ervaring van een leeg
graf. Maar de vraag kwam op waarom ze naar het
graf wilden om zijn lichaam te balsemen? Jezus
moet wel heel veel voor hen betekend hebben.
Hun liefde voor Hem was oprecht. Zou Jezus in
hun herinnering blijven voortleven als een goeie
mens wiens leven eindigde op Goede Vrijdag of
zou het een vervolg krijgen op Paaszondag?
Iedereen aan tafel was ervan overtuigd dat de
inhoud, die we geven aan ons "leven vóór de
dood" bepalend is voor de vraag of ons leven
daarnà nog een meerwaarde heeft. "Maar" zei er
een, "als dat zo is, dan heb ik nog een stevig
appeltje met God te schillen”. Er sterven te veel
mensen voordat de bloem van hun leven uit de
elkaar, maar stel je open voor de warmte die zij

knop is, te veel mensen hebben op onze
aardbodem géén leven. Ze zijn het slachtoffer van
oorlog en geweld. Kijk eens wat er in Syrië
gebeurt! De moord op onze Nederlandse pater
Frans van der Lugt had diepe indruk gemaakt op
ons gezelschap. Het voelde alsof Jezus opnieuw
gekruisigd was.
"géén leven"
Eén van onze gesprekspartners had een
wedervraag. "Zou het ook kunnen, dat God met
ieder van ons nog een appeltje te schillen heeft."
"Hoezo!" "Hebben wij er met z'n allen wel een
steentje toe bijgedragen om het levenslot van die
mensen te verbeteren?” Je kunt van Jezus
zeggen wat je wilt, maar Hij trok zich het lot aan
van al die mensen die "géén leven" hadden,
omdat ze gemeden werden als de pest,
verdrongen werden naar de rand van de
samenleving. En wat het kwaad aangaat, dat
mensen elkaar aandoen: wat denk je van de
lasten, die Jezus met het kruis op z'n schouders
met zich meedroeg? AI het onrecht, dat mensen
elkaar aandoen, heeft Hij op zijn schouders
genomen. En hoor je het Hem ook nog zeggen:
"Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze
doen."
geloofsgetuigenis
Even werd het stil. Dit lijkt op een
geloofsgetuigenis. In die woorden zit een
gigantische uitdaging. Leven vóór de dood: dat
doe je als je je niet neerlegt bij situaties van
onrecht en verdrukking. Als je blijft geloven, dat
het mogelijk is, dat alle mensen hun gevoel van
menswaardigheid terugkrijgen én daar zelf actief
een steentje toe bijdragen. Er begon iets te dagen
in ons gemêleerde gezelschap. In het leven vóór
de dood wordt de basis gelegd voor het leven nà
de dood. Het lege graf is een stille getuige, dat het
leven van Jezus een vervolg krijgt op
Paaszondag. Johannes was Jezus gevolgd op zijn
kruisweg met Maria aan zijn zijde. Hij was getuige
van de woorden, die Jezus uitsprak: "Vader,
vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen."
Maar hij had ook de woorden van de honderdman
gehoord: "Deze mens is waarlijk de Zoon van
God." Het lege graf te zien was voor hem genoeg.
Hij zag en geloofde. Jezus begon in hem te leven,
sterker dan ooit tevoren.
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verbindingslijntje
Onze dierbaren: ook hun leven eindigt niet als we
hun lichaam toevertrouwen aan de aarde. Hebben
wij oog voor dat lijntje, dat ons voor altijd met hen
verbindt, het is flinterdun, alleen te zien door de
ogen van het geloof, maar het is dik genoeg om
ons leven van zoveel zuurstof te voorzien, dat wij
de boodschap, die hun leven achterlaat, handen
en voeten kunnen geven. Daar is het ook Jezus
om te doen. De liefde, die wij voor elkaar
koesteren, is niet gebonden aan tijd en ruimte,
reikt over de grenzen van de dood heen.
herboren worden
Het graf is leeg. "Over dat lege graf gesproken,"
zei er eentje, "ik voel wat hier bedoeld wordt. Ik
maak wel eens dingen mee, soms ben ik er zelf
de oorzaak van, die als een zware last op mijn
schouders drukken. Schoon schip maken met God
en met de betrokken medemens nemen die last
weg, alsof de steen wordt weggenomen. Ik voel
me dan als herboren." Als je zo bekijkt," zei
iemand van ons, "dan zou je hopen dat Pasen
zich niet beperkt tot één dag, maar ervaren wordt
telkens als we ons herboren voelen, telkens als er
een last van onze schouders valt. Johannes zag
en geloofde, de beide vrouwen en Petrus zagen
hetzelfde, maar hun geloof moest nog groeien. En
zo voelden wij ons ook. Maar ons leven heeft wel
een positieve impuls gekregen. En daar is het
Jezus om te doen.
Zalig Paasfeest!
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 vrijdagmorgen tussen 10:00 – 12:00 uur. Op donderdag
morgen 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.
Ik bemerk als pastoor, dat er nogal eens een
overledene is “bediend” in het ziekenhuis door
een pastoraal werk(st)er. Ik moet u hieromtrent
zeggen, dat er dan géén sprake is van een
Sacrament, maar dat er is gebeden bij de zieke.
Mensen worden hierbij foutief voorgelicht.
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.

Kerktellingen 2015 Parochie Sint
Clemens
In de weekenden van 7/8 en 14/15 maart hebben
weer de jaarlijkse kerktellingen voor Kaski
plaatsgevonden. En dat betekende voor de
onderscheiden plaatsen de volgende
totaaltellingen:
Kerk O.L.Vr.Tenhemelopneming 557 bezoekers
Kerk St.Jan Evangelist
97 bezoekers
Mariahof
98 bezoekers
Lindenhof
24 bezoekers
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Vastenactie 2015
Dit jaar is de Vastenactie voor Sri Lanka. Het
voormalige Ceylon is een eiland in de Indische
Oceaan, ten zuidoosten van de zuidpunt van
India. Het is ongeveer even groot als Nederland
en België samen. Er wonen zo’n 21 miljoen
mensen en met een gemiddelde van 320 mensen
per km2 is het één van de dichtst bevolkte landen
van Azië.
Er leven verschillende bevolkingsgroepen in Sri
Lanka. De belangrijkste zijn Singalezen, Tamils,
Moslims en Burghers. Deze laatste groep stamt af
van de Europese kolonisten die Sri Lanka vanaf
de 16e eeuw aandeden. In de 17e eeuw had de
Nederlandse VOC er zich gevestigd, die daarvoor
wel eerst de Portugezen moest verjagen.
Voor 2015 richten we ons dus op Sri Lanka, waar
bewoners van de theeplantages in het bisdom
Kandy eigenlijk net zo opgesloten zijn als de
mensen in Koidu, alleen om heel andere redenen.
Op de theeplantages leven de mensen in feite als
moderne slaven. Hun kansen en mogelijkheden
zijn zo beperkt, dat we nauwelijks kunnen spreken
van een menswaardig bestaan.
In de kerk van Hooge Mierde en Reusel is in het
weekend van 21 en 22 maart een extra collecte
geweest voor de vastenactie ten bate van Sri
Lanka. In het weekend van 21 en 22 maart werd
met d’n Uitkijk ook aan ieder van u een
vastenzakje bezorgd, wat u kunt deponeren in de
vastenactiebussen in één van de twee kerken OF
u deponeert het vastenzakje op de collecteschaal
of in de brievenbus van de pastorie in Reusel.
Bij voorbaat dank!
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) parochie Sint Clemens
Weekend 25 - 26 april 2015 Roepingenzondag
Extra collecte voor de Priesteropleiding van het
St.Janscentrum
*********************************************************
De overheid draagt niet bij in de kosten van het
St.Janscentrum omdat de Kerk en niet de Staat
het leerplan bepaalt. De opleidingen moeten dus
worden bekostigd uit particuliere giften.
De kerkelijk erkende instelling Sonnius zorgt
ervoor, dat er fondsen beschikbaar komen en dat
deze worden beheerd. Het fonds heeft als doel de
bisschop van 's-Hertogenbosch materieel te
steunen bij de priesteropleiding.
In dit weekend van 25 en 26 april vragen wij in
een extra collecte om daarvoor ook uw bijdrage te
geven. Met dank namens alle parochies en
priesters van ons Bisdom !

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.

Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.
08-03 Benthe d.v. Andor Soontiëns en Mieke van
Lierop
08-03 Hailey d.v. Maikel Beerens en Sevanja BeerensWouters
15-03 Siem z.v. Richard Janssen en Marieke Lavrijsen
22-03 Neel d.v. Bram Wijnen en Anja WijnenHuijbregts

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat ons
medeleven uit naar de nabestaanden van :
14-02 Anneke Hermans-de Waal
87 jaar
19-02 Jan Bel
83 jaar
21-02 Jo v.d. Wouw – v.d. Borne
92 jaar
02-03 Girt Huijbregts
61 jaar
14-03 Martha Huijbregts-v.Limpt
87 jaar
18-03 Mien Hendrikx-Lavrijssen
65 jaar
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.

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 20 apr 2015 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu
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