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Pasen komt in zicht: verrijzenis, nieuw leven! 
In wonderlijke verhalen ontmoeten God en mens 
elkaar. De Heer heeft Abram gevraagd weg te trek-
ken uit zijn land. Hij heeft hem gezegend, een land 
beloofd, nakomelingen. Maar daar staat Abram. Hij 
heeft helemaal geen kinderen. Op pad gegaan, huis 
en haard verlaten, op grond van een belofte die 
maar weinig garantie geeft. Dan zegt de Heer: tel 
de sterren aan de hemel, want zoveel nakomelin-
gen zul je hebben. Ons wordt verteld dat Abram op 
de Heer vertrouwde. Abram vertrouwt, hij gelooft er-
in. Dat vertrouwen wordt hem, door de Heer, als 
een rechtvaardige daad toegerekend. Hier worden 
grote dingen gezegd. Niet alleen vertrouwt Abram 
zich helemaal toe aan de Heer, de Heer gelooft ook 
volledig in Abram. Ze staan als twee vrienden naast 
elkaar, twee vrienden die erin geloven dat het goed 
is geweest het vertrouwde te verlaten en nieuwe 
wegen te gaan. De een, de Heer, die de toekomst 
van de aarde toevertrouwt aan deze man, Abram. 
En Abram die er met de Heer in gelooft dat deze 
toekomst mogelijk is, ondanks alle onzekerheid en 
onduidelijkheid. Het oude is voorbij, achtergelaten, 
en ze zoeken opnieuw naar mogelijkheden om die 
toekomst werkelijkheid te laten worden.  
Zo kan dat gaan in ons leven. Met moeite hebben 
we achtergelaten wat we hadden. We hebben 
afscheid moeten nemen van ons thuis, van gelief-
den, van een baan, van onze gezondheid. We we-
ten dat het afscheid nemen nodig of onontkoom-
baar was, misschien ook wel goed. Maar waar gaat 
het naar toe? Terugkeren is niet mogelijk. Je zou bij 
de pakken neer kunnen gaan zitten — moedeloos-
heid. De Heer en Abram laten zien hoe het anders 
kan. Ze praten door, blijven in gesprek, nemen 
nieuwe initiatieven. De Heer roept in herinnering dat 
Hij het is die Abram uit zijn land, uit zijn oude leven 
geroepen heeft en hem nu naar dit leven, dit nieu-
we land gebracht heeft. Opnieuw kijken naar het 
verleden, om er hoop en vertrouwen uit te putten 
voor de toekomst. En iets dóen, niet lijdzaam af-
wachten. Abram brengt in opdracht van de Heer 
offers — een gebaar, een stap, maar nog niet vol-
doende om Abram weer op pad te krijgen. Hij valt in 
slaap en angst en duisternis overvallen hem. Het is 
heel herkenbaar. Alles heeft hij gedaan. Hij heeft 
geprobeerd te doen wat de Heer van hem vroeg, 
maar hoe nu verder te gaan? Dan, midden in de 
diepste angst en duisternis spreekt de Heer tot 
hem. Hij spoort Abram aan om vertrouwen te blijven 
houden. Het gaat lang duren, er zal nog een hoop 

ellende te verduren zijn, maar uiteindelijk zal het 
werkelijkheid worden: Abram, zijn nakomelingen, ze 
zullen wonen in het beloofde land, in een land van 
rust en veiligheid, een gezegend land. In die duis-
ternis, als Abram te horen krijgt vol te houden, is er 
plotseling licht: een vuur, een fakkel. Vuur dat 
bedreigend is, vuur dat verwarmt, vuur dat ongrijp-
baar is. Abram en de Heer, ze ontmoeten elkaar in 
licht en duisternis. Ze sluiten een verbond, een ver-
bond dat bevestigt dat ze samen verder willen; naar 
een nieuwe toekomst, ondanks alles wat het zicht 
daarop misschien vertroebelt. Het is niet zo dat al-
les ineens goed is, maar ze hebben hun vertrouwen 
in elkaar, in de weg die ze moeten gaan, weer uit-
gesproken. En op grond daarvan kunnen ze verder.  
God  noemt Jezus zijn Zoon. Daarmee spreekt Hij 
net als aan Abram een belofte uit: de weg die te 
gaan is, is lang, de weg zal moeilijk zijn. Maar het is 
de goede weg, het is Gods weg. Op weg naar 
nieuw leven, op weg naar Pasen.  
We gaan soms door moeilijke perioden in ons le-
ven: problemen die zich lastig laten oplossen, ver-
driet dat ons klein kan maken, neer kan buigen. 
Ons geloof zegr ons: kijk er met andere ogen naar, 
in het licht van de belofte van een nieuw land, 
nieuw leven. Doe wat je doen kunt, en wacht dan 
aandachtig af. Je komt licht tegen in het duister. 
Dan klinkt er hoop, dat het goed komt, heel in de 
verte. Lijden en dood van Jezus staan ons nog te 
wachten, maar Pasen komt in zicht, voorzichtig. Op 
weg naar Jeruzalem, verrijzenis, nieuw leven.  
Pastoor Leendert Spijkers 
 

Bedankje Voedselbank bladel e.o. 
Beste parochianen, Namens onze cliënten en ook 
onze vrijwilligers wil ik u en de parochie heel har-
telijk danken voor de bijzondere gift die wij onlangs 
mochten ontvangen. Ondanks het feit, ik zou haast 
zeggen het gelukkige feit, dat de aantallen gezin-
nen die gebruik moeten maken van de Voedsel-
bank terug is gelopen, blijven onze operationele 
kosten nagenoeg gelijk. Wij zijn daarom erg blij met 
deze gift. Toch kijken wij met zorg naar de toe-
komst. Stijgende energiekosten, BTW verhoging, 
stijgende  kosten zorgverzekering zullen de posi-
tieve belasting verlaging niet compenseren in een 
plus. Als dit leidt naar een enkel tientje per maand 
kosten verhoging dan zal dit toch een toeloop ver-
oorzaken naar de Voedselbank. Wij zullen zeker 
deze gezinnen weer opvangen. Vriendelijke groet, 
Kasper Touwen Voorz. St. Voedselbank Bladel e.o. 
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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 het secretariaat 
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 het secretariaat. 
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 
het secretariaat. Zij regelen een priester, kapelaan 
of diaken die bereid is naar u toe te komen. (tel.: 
641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, 
Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, zieken-
huizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven. 
6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoe-
ning (Biecht) kunt u altijd het secretariaat 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 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. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden 
op één van onze vier Begraafplaatsen 
 

Tel. Contact met onze parochie  
Op alle werkdagen tussen 10:00 uur en 
12:30 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 46 15 45 20 
 

  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” 
 

Voortgang 1e Commmunie project 

  
Afgelopen bijeenkomst kregen de communicanten 
speciaal bezoek. Een vrijwilliger van de wensam-
bulance. Deze man legde uit wat de wensambu-
lance doet en liet hier een PowerPoint presentatie 
bij zien. Zij zorgen ervoor dat de laatste wens van 
iemand die ernstig ziek is en niet meer kan lopen, 
uit kan komen. De communicanten waren onder 
de indruk van de verhalen die de vrijwilliger ver-
telde. Ook hebben zij hun spaardoosje meege-
kregen. De wensambulance is namelijk dit jaar 
het goede doel waar de communicanten voor 
gaan sparen met een heitje voor een karweitje. Zij 
hebben tot hun communie 19 mei de tijd om te 
sparen. 

 
Maar voor dat het zover is, zullen zij eerst met de 
palmpaasmis zondag  14 april in de kerk zijn. Spe-
ciaal voor deze mis gaan de communicanten een 
palmpaasstok maken en versieren. Vlak voor de 
mis komt er nog een broodhaantje bovenop de 
stok en palmtakjes, om hem helemaal af te 
maken. 
Het zit er al weer bijna op. In april hebben de com-
municanten de laatste bijeenkomst. En dan is het 
aftellen (en sparen) naar 19 mei voor de commu-
nie en de eerste keer dat zij de hostie in ontvangst 
mogen nemen. 
Werkgroep 1e Communieviering 



            Parochie Sint Clemens   

 
 

Vijf daagse Mariabedevaart naar Banneux (Blg)  

 
Jaarlijks worden er twee bedevaarten georgani-
seerd door het bisdom Den Bosch. Banneux ligt 
kort bij Luik. Er komen jaarlijks vele duizenden 
mensen naar Banneux vanuit alle landen. Dit jaar 
van vrijdag 30 aug t/m 3 sept.  Deze dagen staan 
in het teken van ontmoeting, bezinning en ook ont-
spanning. Dagelijks vieren we de H. Mis en zijn er 
ook andere vieringen o.a. ziekenzegening, kaar-
senprocessie, Mariahulden enz. U verblijft in Ban-
neux in de Hospitaliteit. Dit is een mooie accom-
modatie met 2 persoonskamers met douche en 
toilet. Er gaan vele vrijwilligers mee om u evt. te 
helpen als u hulp nodig heeft bij het wassen, het 
aankleden en bij andere hulp die u nodig heeft. Er 
is een Nederlandse arts 5 dagen aanwezig. Er zijn 
ook een aantal priesters die de vieringen verzor-
gen en uw pastorale hulp kunnen geven. Op de 
zondag is er een bisschop die voorgaat in de H. 
Mis. Het vervoer naar Banneux gebeurt per bus, 
er is ook een mogelijkheid om met evt. rolstoel 
mee te gaan in de rolstoelbus. We gebruiken 
zowel op de heenweg als op de terugweg een 
koffiemaaltijd. De bedevaart staat open voor zowel 
zieken als gezonden pelgrims. 

 
De reisduur: ruim 3 uur. De  kosten voor de 5 da-
gen verblijf incl. reiskosten en koffietafel bedraagt: 
€ 290. De opstapplaats: Eindhoven/Bergeijk. Wilt 
u deelnemen aan deze bedevaart dan moet u zich 
aanmelden vóór 15Juni, bij Dhr. Wil Verhoeven, 
Hortensiastraat 49, 5644 KN Eindhoven. Tel: 06-

24348055. / e-mail: w.verhoeven2@chello.nl  
Je kunt je ook opgeven bij A. Wouters-janssen, 
Voorste Heikant, 5541 NR  Reusel. Tel.: 0497-
643380. 
 

Passieconcert uitgevoerd door het ‘Reusels 
Gemengd Koor’ 
Op zondag 14 april aanstaande verzorgt het 
“Reusels Gemengd Koor” in de kerk van O.L.V. 
Ten Hemelopneming te Reusel een Passiecon-
cert. Uitgevoerd zal worden het Requiem van 
Gabriel Fauré. Als professionele solisten treden 
hierbij op: Nancy Verschuuren, sopraan en Leon 
van Wersch, bariton. Het koor wordt muzikaal be-
geleid door een samengesteld muziekensemble 
bestaande uit: Tamara Baar, harp; Leontien Ak-
kerman, viool; en Sjak Smulders,  (kist)orgel. Het 
koor staat sinds korte tijd onder leiding van de nog 
jonge en enthousiaste dirigent Tom Vos.  
Dit bijzondere en sfeervolle concert begint in de 
Reuselse kerk om 14:30 uur en is gratis toegan-
kelijk. Wel wordt het op prijs gesteld als U na af-
loop van het concert Uw waardering voor deze 
mooie Passieviering wilt uiten doormiddel van Uw 
financiële gave in de collectemandjes achter in de 
kerk. U steunt daarmee het koor en maakt het 
voor hen mogelijk om in de hoge kosten van dit 
concert te voorzien. 
p.s. mocht U op zondag 14 april (Palmzondag) 
niet in de gelegenheid zijn om dit concert te be-
zoeken, dan kunt dit ook al eerder bijwonen op 
zaterdag 13 april in de Sint Jozefkerk te Arendonk 
(Voorheide). Het concert begint hier om 19:30 uur. 
RGK/bestuur. 
 

Vormsel project 2019 

 
Zaterdag 25 mei komt de Bisschop van Den 
Bosch, Mgr. Gerard de Korte, naar Reusel om 
het Vormsel toe te dienen aan 18 en misschien 
nog wel wat meer jongeren. De voorbereidingen 
zijn al gestart, maar er komen er nog wel een paar 
bij, is de verwachting. In de komende weken be-
reiden we op de pastorie bij de kerk in Reusel dat 
feest voor. Bij mooi weer zelfs in de tuin. Dat doen 
we op woensdagmiddagen na schooltijd. We den-
ken na over wat de Geest voor ons betekent en 
dan denk je ook na over jezelf. Wie wil ik zijn, wat 
wil ik doen of anders gezegd: “Wat is mijn roeping, 
mijn doel in het leven?”  
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Op zaterdag 30 maart gaan we voor het eerst 
naar Den Bosch, want dan is daar de “Power of 
Fire”, een gezamenlijke voorbereiding voor het 
hele Bisdom, waar wel honderden kinderen op af 
komen, voor een viering in de St. Jan en een ge-
weldig doe-programma in (de tuin van) het Sint 
Janscentrum. We gaan nog een keer wat doen 
voor anderen. En wat we dan gaan doen, moeten 
de jongeren zelf maar helpen bedenken. Verder: 

op zaterdag 11 mei 
worden alle vorme-
lingen aan de paro-
chie voorgesteld in 
de Viering om 17:30 
uur.  
De Vormselviering, 
waarin het Vormsel 
wordt toegediend 
door mgr. De korte, 
is op zaterdag 25 

mei om 19:00 uur mmv Klein Akkoord. 

Weest allen van harte welkom! 
Omdat we vanuit de parochie nog niet in de gele-
genheid zijn geweest alle scholen te bezoeken om 
het Vormselproject aan te bieden, kunnen deze 
vormelingen uiteraard nog aansluiten bij de groep. 
Zodra de aanmelding is ontvangen, nemen we 
contact op. In goed overleg bespreken we hoe we 
de nieuwkomers bijpraten.  
 

Parochiekroniek  
Gedoopt 
 

Overledenen 
 

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

1  -2 Bets Bel-Damhuis    86 jr uit Reusel 
19-2 Jan van Gompel     90 jr uit Reusel 
21-2 Trees Maas-van der Heijden  90 jr uit Reusel 
28-2 Noud Poppeliers                    73 jr uit Reusel 
1  -3 Guus Kennis-van der Palen   87 jr  uit Reusel 
9  -3 Kee Vrijsen-de Kinderen        91 jr uit Hulsel 
17-3 Mien van Gompel-de Crom  105 jr  uit Reusel 
 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

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 46 15 45 20 
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 29 april 2019 
 


