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HEMELVAART  
Hemelvaart is een hoopvol, maar ook pijnlijk feest 
als we het tenminste plaatsen in het licht van onze 
eigen ervaringen. Ik gebruik het woordje "hemel-
vaart" heel bewust in gesprekken met mensen die 
ongeneeslijk ziek zijn of tijdens een ziekenzalving. 
"Ik ga aan mijn hemelvaart beginnen" klinkt minder 
hard, minder definitief en zelfs hoopvoller dan: "Ik 
ga dood." Het geeft perspectief aan je leven, maar 
neemt niet de pijn weg die het "moeten loslaten" 
met zich meebrengt. Deze o zo herkenbare 
gevoelens worden door Lucas treffend 
beschreven in zijn boek Handelingen van de 
Apostelen. De apostelen stonden Jezus gespan-
nen na te staren bij zijn hemelvaart. U kent dat 
beeld van 12 omhoog starende mensen - Maria en 
de elf overgebleven apostelen- en dan dat woord 
van de engel: "Blijf niet naar boven staren. Het 
leven gaat verder. Je zult elkaar weer terugzien."  
elkaar terugzien  
Je kunt je daarbij 2 verschillende beelden voor de 
geest halen. Het beeld van de apostelen, die maar 
naar de hemel bleven staren, vergelijkbaar met 
iemand die - na het verlies van een dierbare - 
treurend zit te wachten op het moment van zijn 
eigen hemelvaart. Of het beeld van die engel, die 
hen toeriep: "Kom op jongens, steek de handen uit 
je mouwen laat aan de mensen zien wat Jezus 
voor jullie heeft betekend." Dan zie ik het beeld 
voor me van dat kleinkind. Hij had zijn opa beloofd 
om voor oma de tuin bij te houden. Een week nà 
de uitvaart kwam hij lachend binnen: "Oma, hier is 
opa" en hij begon te werken in de tuin. En dat 
heeft hij volgehouden totdat ook oma aan haar 
hemelvaart begon. De reactie van oma: "Het was 
alsof ik opa iedere zaterdag terugzag."  
kern geloofsbelijdenis  
Dat kleinkind maakt ons feilloos duidelijk, wat 
Jezus vandaag bij zijn hemelvaart aan de 
apostelen vraagt. In drie korte zinnetjes geeft Hij 
de kern van de geloofsbelijdenis weer: "Hij heeft 
geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven en op de derde dag 
verrezen uit de doden." Die boodschap moeten de 
apostelen uitdragen tot aan de grenzen der aarde. 
In woord en daad moeten ze mensen uitnodigen 
om zich om te keren naar God door Jezus binnen 
te laten in hun leven. En dan voegt Jezus er een 
ding aan toe: bij bekering hoort ook vergiffenis van 
zonden ..  
vergeven  
Zelf nam Jezus dat woord in de mond toen ze 
Hem aan het kruis sloegen "Vader, vergeef het 

hun want ze weten niet wat ze doen." Dat gebaar 
hoort bij Jezus. Wij zullen op 4 mei de doden 
herdenken, die in de Tweede Wereldoorlog hun 
leven hebben gegeven voor onze vrijheid en de 
vele miljoenen die gestorven zijn in de 
vernietigingskampen. Bezoek in Auschwitz het 
concentratiekamp of wat korter bij: kamp Vught en 
je maag draait om van binnen. Zelfs 70 jaar na 
dato kunnen we nog niet samen onze doden 
herdenken. Iemand vergiffenis schenken die je 
geraakt heeft tot in het diepst van je ziel, is een 
van de moeilijkste dingen die er zijn. En daarom 
horen we Jezus ook zeggen: "Ik ben met u. Ik zal 
je daarbij ondersteunen." En Hij belooft hun een 
helper te sturen: De Heilige Geest.  
Helper  
De leerlingen hadden tijd nodig om te groeien in 
die taak. Op dat moment voelden ze zich als een 
stel dode vogeltjes, die gevangen zaten in hun 
verdriet om Zijn heengaan. Van vergeven was 
geen sprake. Daarvoor was de klap te hard 
aangekomen. Van een stelletje lamgeslagen 
mensen moesten ze uitgroeien tot waarachtige 
getuigen, die voor de duvel niet bang waren. 
Jezus had het hun gevraagd: "Jullie moeten 
voortaan de kar trekken, Ik zal die kar duwen." Hij 
is aanwezig zonder dat ze Hem zien. Jezus zegt 
het zo: "Ik zal jullie een Helper sturen, de heilige 
Geest." Biddend zaten ze bij elkaar, biddend dat 
ze de Helper zouden herkennen, die Jezus hun 
beloofd had. Daags na Hemelvaart begint de 
Pinksternoveen ... negen dagen hebben wij dan 
de tijd om ons voor te bereiden op het 
Pinksterfeest, negen dagen om ons hart te 
openen voor het vuur van Gods liefde. Laten we 
maar hetzelfde doen als de apostelen: zij zaten 
dicht op elkaar, pratend over alles wat Jezus 
gedaan en geleerd had, samen biddend om het 
vuur van Gods' Geest. Je kunt je ook spiegelen 
aan het voorbeeld van dat kleinkind. Hij ging bij 
oma de tuin bijhouden. En opa kwam tot leven. Ik 
nodig u uit om tijdens de Pinksternoveen serieus 
na te denken over die ene vraag: Hoe kan ik laten 
zien, dat ik iets met Jezus heb? Hoe kan ik Zijn 
liefde voor mij een menselijk gezicht geven? Onze 
wereld zal er wel bij varen.       Zalig Pinksteren!          
Pastoor van Roosmalen. 
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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 vrijdag-
morgen 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. 
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 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.  
 

 
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.  
22-03 Neel d.v. Bram Wijnen en Anja Wijnen- 
               Huijbregts 
 

 
H.Vormsel 2015 
Op 10 april 2015 hebben 26 jongens en meisjes het 
Sacrament van het H.Vormsel mogen ontvangen van 
Vicaris-Generaal Van den Hout: 
Naomi Antonius  - Myrna Baas - Janne van den Berg - 
Aniek van Breda - Sophie van Gompel - Tim Hendriks - 
Mette Herijgers - Tessa van den Heuvel - Thomas van 
der Heijden - Adri  Kerkhofs - Luna de Laat - Joni 
Lamers - Lenne Michiels - Gitte van Raak - Kim Rijkers 
- Sanne Rijkers - Myrthe Sanders  Stan Sanders - 
Solange Sebrechts - Noor Starmans - Lenne 
Verspaandonk - Tuur Verstijnen - Danique van der 
Voort - Teun van de Voort - Nick de Waal - Esmée 
Wouters                      
Proficiat met dit mooie Sacrament ! 
 

 
Overlijden 
Door het sterven van onze 
parochianen gaat ons medeleven 
uit naar de nabestaanden van : 
26-03   Jaan Pepers – van de Ven      99  jaar 
05-04   Peter Lauwers                         88  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. 
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Voortgang bouw activiteiten in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel 
 
Voortgang bouw activiteit in Lage Mierde: Bouw van de Opslag- verblijfruimte vordert gestaag. Door 
het sluiten van de kerken ontstaat er een probleem met de opslag van materialen en gereedschappen,  
zodat voor deze oplossing is gekozen. Deze ruimte wordt gerealiseerd door Leerlingen van het Pius X 
college in Bladel onder leiding van hun docenten en met medewerking van enkele vrijwilligers uit Lage 
Mierde. 
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Voortgang bouw activiteit in Hooge Mierde: 
 
In Hooge Mierde wordt de Calvarieberg opgeknapt door Breti en enkele vrijwilligers uit Hooge Mierde. 
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Voortgang bouw activiteit in Hulsel: 
In Hulsel wordt hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe kapel met aan de achterzijde een 
urnenmuur en tevens aan een nieuwe opslag- verblijfruimte. Deze gebouwen worden door de 
gezamelijke vrijwillige vakmensen, gespecialiseerd in metselen en houtbewerking uit Hulsel, 
gerealiseerd. 
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Aanvang bouw urnenmuur achter de kapel in Hulsel. Tussen de stenen pilaartjes komen zwart 
granieten plaatjes waarachter urnen geplaatst kunnen worden. 
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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 1 juni 2015 op 
de 
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