
                                                                      
 
                     Jaargang 2, nummer 4, Mei 2014 
 

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG 
Het feest van De Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Het kruisteken dat we maken is de 
kortste geloofsbelijdenis die we kennen: "In de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest." In die naam zijn we gedoopt, in die 
naam worden we ten grave gedragen. Ons hele 
leven speelt zich af in naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Die naam wordt 
uitgesproken op Drievuldigheidszondag (zondag 
15 juni). We vieren het feest van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest. Ik herinner me nog uit 
mijn lagere schooltijd dat de kapelaan het had 
over één God in drie personen. Hij noemde dat 
het grootste geloofsmysterie. We kunnen er 
onze geloofsbelijdenis langs leggen, die we 
iedere zondag uitzingen in het Credo.  
geloofsbelijdenis  
"Ik geloof in God de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde." God als 
Schepper, als de bron van alle leven. God, die 
het beste van zichzelf legt in het hart van iedere 
mens. God die de mensen zo geschapen heeft 
dat er een vonk van liefde kan overslaan tussen 
man en vrouw. Die liefde is een bron van nieuw 
leven. God laat ook ons dus delen in zijn 
scheppings-kracht. Wil je weten wie God is, dan 
moet je naar mensen kijken. God heeft de mens 
geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. In de 
oprechte liefde van de mens licht iets op van 
God. Het meest kostbare dat God ons meegaf is 
de vrijheid, beseffend dat Hij daarmee een groot 
risico nam, want God had een tegenspeler in de 
persoon van de satan. Er is een oud Joods 
wijsheidsverhaal, waarin die tegenstelling 
subliem verwoord wordt.  
licht en donker  
God schiep het licht en de satan zorgde voor 
duisternis; God schiep het water, de zeeën en 
oceanen, de satan strooide er zoveel zout in dat 
het water ondrinkbaar werd; God maakte het 
land vruchtbaar en de satan vermengde de 
grond met puin, zodat het land moeilijk te 
bewerken was. God schiep de mooiste 
waterlelie, waarin Hij de schoonheid van de 
schepping gestalte wilde geven en waarin Hij 
zichzelf herkende, de satan zorgde voor een 
stinkend moeras er om heen. Mismoedig wilde 
God het donker maken rond het moeras, maar, 

zei de rabbi, als je dat doet kan niemand 
genieten van die mooie waterlelie. Die waterlelie 
staat symbool voor de schoonheid van God en 
zijn schepping, terwijl het stinkende moeras 
symbool staat voor het kwaad in de wereld. Om 
ons te helpen in onze strijd tegen het kwaad 
stuurt God ons zijn eigen Zoon. Dat is het 
tweede deel van onze geloofsbelijdenis: "Ik 
geloof in Jezus Christus, Zijn enige Zoon onze 
Heer, ontvangen van de heilige Geest, geboren 
uit de maagd Maria, die heeft geleden, is 
gestorven en begraven en op de derde dag 
verrezen uit de doden."  
eenheid  
Dit is een prachtig stukje geloof: Jezus vormt 
een wezenlijke eenheid met zijn Vader. In Hem 
krijgt Gods' liefde een menselijk gezicht. Zo 
groot is zijn liefde voor ons dat Hij - stervend 
aan het kruis de mens met God verzoent. Ook 
Jezus moest tijdens zijn leven oproeien tegen 
de mensen die Hem niet goed gezind waren, 
maar maakte door zijn leven duidelijk dat het 
leven in de mens de grenzen van de dood 
overstijgt. Deze Jezus wil -telkens als wij 
Eucharistie vieren- zijn leven en zijn liefde met 
ons delen in de hoop dat wij die liefde delen met 
elkaar. Hij geeft zichzelf als voedsel zodat wij 
geestelijk in conditie kunnen blijven en dus sterk 
genoeg zijn om het kwade te weerstaan en 
kunnen uitgroeien tot mensen die de goede 
geest te pakken hebben.  
Daartoe belooft Jezus ons een helper, de heilige 
Geest. Dat is mooi hè: Jezus is ontvangen van 
de heilige Geest. Wij ook. De heilige Geest 
blaast ook ons zijn levensadem in opdat wij in 
Gods' geest kunnen leven, werken en handelen, 
opdat wij zijn liefde voor de mens, zijn liefde 
voor de totale schepping handen en voeten 
kunnen geven, opdat we waarmaken wat we 
dagelijks belijden: dat we leven en liefhebben in 
de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.                          Pastoor van Roosmalen. 
 

Info en mededelingen pastoor - 
parochiebestuur  
1. Wanneer parochianen graag thuis de 
H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag 
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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 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. 
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, Lage Mierde en Hulsel.  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 19:00(HM-LM-Hulsel) of om 20:00 
uur in Reusel van maandag tot en met 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.  
8. Een avondwake in Hooge Mierde en Lage 
Mierde is niet langer mogelijk i.v.m. het 
ontbreken van vrijwillig(st)ers. 
 
Vanuit het parochiebestuur 
Het kerkhof Lage Mierde krijgt toch nog een 
verblijf en opslag voor de vrijwilligers van de 
R.K.Begraafplaats. Daarnaast wordt  binnenkort 
de absouteplaats afgerond en  komt er een plan 
voor verbetering van inrichting van de 
R.K.Begraafplaats. 
Op het kerkhof van Hulsel wordt gekeken naar 
het bouwen van een Mariakapelleke aan de 
rand van de R.K.Begraafplaats. Tevens wordt 
op termijn ook gekeken naar een opslag en 
verblijf voor de vrijwilligers van de 
R.K.Begraafplaats. 
Er is ook een nieuw kerkhofreglement voor 
alle vier de R.K.Begraafplaatsen,  welke is te 
verkrijgen op de pastorie. Tenslotte voor alle 
duidelijkheid …..  Een mindering op de kosten 
van een uitvaartmis, jubileummis,  etc. vindt 
alléén plaats als de minimum kerkbijdrage in de 
afgelopen 3 jaar is betaald. (voor Reusel € 
72,00 per jaar en voor Hulsel – Hooge Mierde -
Lage Mierde € 60,00 per jaar ) 
 
1e H.Communie 2014 
De 1e H.Communie voor het komende jaar is in 
Reusel op zondag 18  mei 2014 om 11:00 uur 
voor de Leilinde 
Luca de Beijer - Iris van den Borne - Famke 
Coppens - Froukje Coppens - Jens Coppens - 
Nilles Gevers - Roel van Gompel  -  Meike 
Goossens - Nienke Jansen – Chris de Kort - 
Nikola Krawszyk - Jur Kuijpers - Imke de Laat 
- Sem de Laat - Enzio Lamers - Lani Latour - 
Ivar Lavrijsen - Wesley Lavrijsen - Giel van 
Limpt - Mare van Limpt - Joep Matthijsse - Bram 
Rijkers -   Roy Sanders - Jorg Sterrenburg - 
Viggo Swaans - Vic Tenbült -Tijn Vosters - 
Renzo Vrijsen - Marloes Wieskamp           
Zondag 25  mei 2014 om 11:00 uur Klimop / 
Mariaschool. Teun Aarts - Kelly Beerens  - 
Luuk Beerens - Mitch Coppelmans - Teun  
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Cremers - Aydan Cuylits - Lieke Derks - Iris 
Gijbels – Noa Heesters - Juanita van Herck - 
Lieke Hermans - Rik van der Heijden - Lars 
Janssen - Janne van Kemenade - Mirte 
Kraaijvanger - Gusje Lemmens - Esmee 
Lepelaars - Tim van Loon - Indy Mols - Tyche 
Peeters - Jurre Peters - Maud Swinkels - Jasper 
Verhagen - Mats Verhagen - Bente 
Verspaandonk - Gaby de Waal - Iris van 
Woudenberg            
De 1e H.Communie voor Lage Mierde en 
Hooge Mierde op zondag 1 juni 2014 om 
11:00 uur in de kerk v. Hooge Mierde  
Jessey Antonise - Sacha Cijffers - Brigit Dings - 
Finn Gerrekens - Anne van Gool - Amy Hoogers 
- Sven Jansen - Jannes van Raak - Tim Smets - 
Lieke Smets - Karlijn Verhagen - Isa Visser 
Van Harte Gefeliciteerd communicanten en 
ouders !!! 
 
Bedevaart Kevelaer 2014 
Op donderdag 21 augustus a.s. is er weer de 
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer met als 
thema: “Een huis vol glorie “. De kosten zijn voor 
volwassenen €  16,00 en voor kinderen  
€ 8,00. Daarnaast hebt u een geldig paspoort of 
identiteitsbewijs(toeristenkaart) nodig. We 
vertrekken om ongeveer 07:30 uur en hopen 
omstreeks 20:30 uur weer thuis te zijn. U kunt 
zich opgeven vóór 1 augustus bij: Maria van  
Gompel – van Limpt, Hoogakker 43, 5541 ES 
Reusel met tel.nr.:0497-642874 óf bij Toos de 
Laat, Draaiboom 40, 5094 CC Lage Mierde met 
tel.nr.: 013-5092278. 
 
Vastenactie 2014  
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) Sint 
Clemens. De opbrengst van de Vastenactie voor 
Sierre Leone heeft in Hooge Mierde, Lage 
Mierde en Reusel een bedrag bijeen gebracht 
van op dit moment  € 1.691,03 
Namens de Landelijke Vastenactie hartelijk 
dank ! 
 
 
 
 
Tijdens de vastenperiode 2014 is er ‘n beroep op 

Hulsel gedaan om de vastenactie voor Zr. 

Wouters te steunen. Er is namens de kerkge- 

meenschap Hulsel een bedrag van € 585,12 

overgemaakt op de rekening van stichting 

Vrienden van Brazilië. Namens de Vrienden van 

Brazilië, hartelijk dank voor Uw bijdrage!                                         

Parochie Sint Clemens 

             

Extra collecte in de parochie Sint Clemens in 
het  weekend van 7-8 juni 2014 De Week van 
de Nederlandse Missionaris  
****************************************************Na 
de oorlog werd in haast elke parochie de 
zogenaamde Missieweek gehouden. Dan vond 
er een grote tentoonstelling plaats, waarop alle 
missionerende orden en congregaties én 
organisaties als MIVA en MEMISA een stand 
hadden. Een week lang maakten zij dan 
‘reclame’ voor hun werk in wat toen nog 
‘missielanden’ werden genoemd. Het 
organisatiecomité stelde eind jaren zestig aan 
de bisschoppen voor om in plaats van al die 
lokale missieweken één jaarlijkse, landelijke 
actie te houden ten behoeve van de 
Nederlandse missionarissen. Dat werd de 
‘Week voor de Nederlandse Missionaris’. Die 
stelt zich ten doel aanvullende ondersteuning te 
geven aan Nederlandse missionarissen 
(religieuzen en leken), zowel in financieel als 
materieel opzicht als met het oog op hun 
welzijn. Het persoonlijk welzijn van de 
missionaris (religieus of leek) staat voor de 
WNM centraal. Er zijn nog 750 Nederlandse 
missionarissen en 40 missionaire werkers in het 
buitenland, dus het is nog steeds een actueel 
punt. Al die missionarissen werken aan de 
ontwikkeling van het sociale en kerkelijke leven 
in dorpen en steden overal ter 
wereld. Veel gelovigen in Nederland hebben 
gelukkig nog steeds geld over voor hun 
landgenoten, die ook een beetje namens hen in 
de armste gebieden werkzaam zijn! De 
missionarissen ervaren deze hulp als een grote 
steun in de rug. Wij bevelen deze extra collecte 

bijzonder bij u aan ! 
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. 
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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.  
 
06-04 Sem  z.v. Ad v.d. Borne en Lianne v.d. Borne-de Lepper 

27-04 Lynn  d.v. Rob Deenen en Anke Deenen-Lavrijsen 

27-04 Veerle d.v. Ad en Adelinde Verhagen-Winkelman 

27-04 Sjoerd z.v. Ad en Adelinde Verhagen-Winkelman 

11-05 Sanne d.v. Frank Laarakker en Monique van Herk 

 

Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons 
medeleven uit naar de 
nabestaanden van: 
04-04     Net Lavrijsen-Lavrijsen       64  jaar 
29-04     An v. Herk-Lauwers            85  jaar 
01-05     Veerle Verhagen                   1 maand 
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 16 juni 2014 op de 
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu 
 


