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David van Dijk, volgens mij een lotje uit de 
loterij..... 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Het is 21 jaar 
geleden, in 1998, dat ik als pastoor van Geffen voor 
de eerste keer kennis maakte met David van Dijk. 
Hij was toen 22 en student op de priesteropleiding 
van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, het Sint -
Janscentrum in Den Bosch. David was in dat kader 
in Geffen voor een snuffelstage en hij kwam bij mij 
meteen plezierig, gezellig en zeer geinteresseerd 
over en ook had hij al direct een duidelijke eigen 
mening over al het reilen en zeilen in Gods Kerk en 
dat met een flinke dosis humor. Hij kwam bij mij 
voor zijn jeugdige leeftijd best heel wijs over. Geen 
wonder dat hij twee jaar later, op 17 juni 2000, in de 
Sint Jan tot priester werd gewijd door Monseigneur 
Hurkmans. David was de reden dat ik daarbij aan-
wezig was en aansluitend heb ik hem in de semi-
narie-tuin van harte proficiat gewenst en ook veel 
vreugde, succes en voldoening bij zijn werken als 
priester in Gods wijngaard. 
 

Dat deed hij twee jaar lang in de parochies Gassel, 
Beers en Escharen en van 2002 tot 2010 in Maar-
heze en Soerendonk en in die eerste 10 jaren heeft 
hij het naar eigen zeggen overal goed naar zijn zin 
gehad. Ik vond het prachtig dat hij per 1 juli 2010 
benoemd werd tot waarnemend pastoor van de 
parochies Geffen en Vinkel die mij zeer na aan het 
hart liggen omdat ik daar van 1985 tot 2000 pastoor 
mocht zijn en er hele fijne herinneringen aan be-
waar. Negen jaar lang heeft David in Geffen en Vin-
kel met veel plezier gewerkt en iedereen mocht 
hem graag.  
 

Hij kreeg in de kerk onlangs applaus toen hij zijn 
vertrek naar Reusel aankondigde en uit de vele re-
acties op Facebook maak ik op dat hij op handen 
gedragen werd en dat men het jammer vindt dat hij 
vertrekt. Niemand beter dan ik kan aanvoelen wat 
er in David omgaat nu hij de parochie, waar hij 
graag was, iedereen kende en meeleefde met jong 
en oud moet verlaten. Het was voor hem en inder-
tijd ook voor mij een warm nest waar hij zich thuis 
voelde en op heel veel medewerking kon rekenen. 
Nu hij per 1 juni 2019 benoemd is tot kapelaan in 
de Sint Clemens parochie van Reusel, Hooge 
Mierde, Lage Mierde en Hulsel wordt hij mijn naaste 
collega. Ik kijk vol vertrouwen en met grote ver-
wachtingen uit naar zijn komst en heet hem mede 
namens mijn collega pastores en gelovigen van ons 
Dekenaat Bladel Oirschot heel hartelijk welkom. Ik 

hoop dat hij, net als ik dat zeg over mijn tijd na 
Geffen, in Reusel net zo gelukkig zal zijn als hij was 
in zijn vorige parochie. Ik hoop dat hij veel mede-
werking krijgt en dat hij kan rekenen op heel veel 
warme steun en sympathie. 
 

Tien jaar geleden zei David bij zijn aantreden in 
Geffen: “Ik hoef niet boven de mensen te staan. 
Ook niet eronder, ik wil er middenin staan. Anders 
heb je op zondag niets om over te preken, dan leef 
je op een andere planeet.” Daarbij moet ik telkens 
een afweging maken. „Enerzijds ben ik gewoon ka-
tholiek en moet ik kijken wat wel kan en wat niet. 
Anderzijds probeer ik maatwerk te leveren. Wat wil 
ik, wat willen de mensen? Daar probeer je samen 
uit te komen. Je hebt met vragende, worstelende 
mensen te maken. Tot die categorie behoor ik zelf 
ook.” David, nogmaals hartelijk welkom. Ik wens je 
alle succes van de wereld en heel veel voldoening. 
Pastoor Leendert Spijkers 
 
Even voorstellen. 
Zoals u weet krijgt u binnenkort een nieuwe pastor, 
die op dit moment nog werkzaam is in o.a. Geffen, 
de plaats waar pastoor Leendert Spijkers net als ik 
een enorme mooie en gelukkige tijd heeft gehad. Ik 
zal mezelf niet al te uitgebreid aan u voorstellen, 
omdat we elkaar in het gebruik gaan leren kennen 
door met elkaar in gesprek te gaan, door elkaar te 
ontmoeten. Graag wil ik daarom kort meer ingaan 
op de manier waarop ik de parochie, het samen 
Kerk zijn zie en hoe ik daar in sta en wil staan. Ik 
vergelijk de parochie vaak met een zonnestelsel 
waar allerlei planeten op verschillende afstanden 
omheen draaien. Waar de spreekwoordelijke zon 
mag staan voor het kerkgebouw, Christus, liturgie 
en Sacramenten vieren en toedienen, zo staan de 
planeten voor mensen. Mensen heb je van allerlei 
soorten en maten. De een gaat altijd naar de kerk, 
een ander is een twijfelaar, weer een ander is te-
leurgesteld in het geloof of in het leven, en weer 
iemand anders vouwt de handen niet in gebed, 
maar steekt ze wel voor Jan en alleman uit de 
mouwen. Al die mensen mogen er zijn, en met al 
die mensen zal ik en wil ik in contact komen, omdat 
we samen sterk mogen zijn in geloof en medemen-
selijkheid. Al die mensen, met hun achtergrond, hun 
geschiedenis en hun verhaal, mogen er zijn. Met al 
die mensen mag ik als een van de bouwstenen er 
zijn en samen werken aan het geheel. Mensen eti-
ketten opplakken en in     [zie vervolg op pagina 3] 
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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 
  
 
 
 
 
 

Een aantal weken geleden hebben de communi-
canten al weer hun laatste bijeenkomst gehad. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben zij een extra 
repetitie gehad voor de communieliedjes die ze 
tijdens hun communie gaan zingen. Daarnaast is 
er een palmpaasstok gemaakt, waarmee zij tij-
dens de palmpaasmis door de kerk hebben gelo-
pen.  Nu is het vooral afwachten tot het 19 mei is 
en de communicanten hun communie vieren. Als 
voorbereiding zullen zij een paar dagen van tevo-
ren een generale repetitie hebben. Het is natuurlijk 
erg spannend voor de kinderen en zo weten zij 
alvast wat er tijdens de mis gaat gebeuren. Ook 
zullen een aantal kinderen tijdens de communie 
mis iets voorlezen en zijn er kinderen die een taak 
krijgen. Helpen met de collecte bijvoorbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 

Tot het zover is, hebben de kinderen nog even de 
tijd om te sparen voor hun goede doel de wens-
ambulance. Tijdens de communie zullen de spaar-
doosjes aanwezig zijn. De woensdag na de com-
munie zal er iemand van de wensambulance ko-
men om het gespaarde geld in ontvangst te ne-
men. Met een beetje geluk zal de man van de 
wensambulance een ambulance meenemen. 
Maar wensen gaan natuurlijk voor. Wij hebben er 
zin in en hopen iedereen op 19 mei te mogen zien 
als de communicanten voor het eerst de heilige 
hostie in ontvangst mogen nemen. 
Werkgroep 1e Communieviering. 
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hokjes stoppen is niet een van mijn hobby’s, inte-
gendeel. Ik vind het belangrijk dat we elkaar als 
mens en als kans zien, en dat we elkaar bevesti-
gen, zodat we kunnen groeien en open bloeien en 
ons welkom en gewenst voelen. In de bijbel staat 
het verhaal van de Emmaüsgangers, dat gaat o-
ver enkele leerlingen die teleurgesteld weggelo-
pen zijn en het niet meer zien zitten. Onderweg 
komen ze Iemand tegen die met hen praat en 
naar hen luistert, bij Wie ze voelen dat ze er mo-
gen zijn en eerlijk hun verhaal kunnen doen. Daar-
door gaat bij de leerlingen het hart weer open, en 
herkennen ze in die Tochtgenoot Jezus, waardoor 
hun geloof wordt gesterkt en ze weer teruggaan 
naar de andere leerlingen. Mijn pastoraat zie ik op 
die manier. Elkaar tegenkomen, in de kerk, of bij 
de supermarkt, gelovig of minder gelovig, maar 
wel op de eerste plaats mens en medemens. Op 
die manier raak je over allerlei onderwerpen in ge-
sprek en leer je elkaar kennen en waarderen, en 
dat vind ik mooi. Natuurlijk zal ik ook veel tijd in de 
kerk aanwezig zijn om te bidden en te vieren, en 
om mensen op scharniermomenten in het leven bij 
te staan, zoals bij doop, communie en vormsel, en 
bij ziekte, rouw en trouw. Ook hoort er een stuk or-
ganisatie bij met de daarbij horende vergaderin-
gen en besprekingen, maar dit staat ten dienste 
van het er zijn voor elkaar. Verbinding zoeken, 
kijken naar mogelijkheden en oplossingen vind ik 
ook erg belangrijk, je kunt je energie maar een 
keer besteden, en dat doe ik het liefste positief. Ik 
hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen ma-
ken hoe ik er in sta, want ik wil u niet vermoeien 
met lange artikelen en lange preken, dan weet u 
dat alvast ook! Nog een ding wil ik kwijt, en dat is 
namelijk dat pastoor Wim Hulskorte die lang bij u 
is geweest, mijn stagepastoor was. Drie jaar lang 
heb ik van zijn wijsheid, humor, mildheid, mense-
lijkheid, vriendschap, relativeringsvermogen en 
diep geloof mogen genieten. Van hem heb ik veel 
geleerd, trouwens net als van pastoor Spijkers bij 
wie ik in Geffen stage heb gelopen bij wie ik ook 
geloof, mildheid en menselijkheid mocht zien, ook 
die stage was daarom een mooie, plezierige en 
leerzame tijd. Met hartelijke groet, alle goeds en 
graag tot ziens!    David van Dijk. 
 

Vormsel project 2019 
De voorbereidingen voor het Vormsel op 25 mei 
a.s. zijn in volle gang. Dat is niet helemaal waar, 
want nu is het even Paasvakantie. Het is een hart-
stikke leuke, ijverige en leergierige groep van wel 
17 tieners en daar komen er de 25e nog twee bij 
uit Balen, die de voorbereiding in Vlaanderen 
doen. We zijn al diverse keren in de pastorie bij-

een geweest en zelfs al tweemaal naar Den 
Bosch geweest. De eerste maal Den Bosch was 
voor de Power of Fire, het grote evenement waar 
alle vormelingen uit ons Bisdom samen komen 
voor een Eucharistieviering in de St. Jan en voor 
een catechetisch programma in de tuin van het St. 
Janscentrum, het opleidingscentrum van ons 
Bisdom. Het weer speelde goed mee. 

 
De tweede keer hebben we de St. Jan bezocht en 
bekeken, onder andere het gebrandschilderde 
raam over het Vormsel, maar hebben we ook een 
stadswandeling gemaakt langs diverse kerkelijke 
activiteiten als armen- en ziekenzorg. De Kerk is 
immers veel meer dan de alleen de Zondagse Vie-
ring. Beide keren is het frietkot niet overgeslagen. 
“Doet u maar 24 friet”. Probleemloos. Komt even 
later de mevrouw van de frituur naar buiten en ik 
denk “ooh, wat zal er zijn?”. “Meneer, mijn compli-
menten, wat een aardige beleefde kinderen; dat 
mag toch ook gezegd.”. Prachtig! 

 
Het gaat bij het Vormsel natuurlijk niet om de 
frites. Toch zei de Evangelist over Kindje Jezus: 
“Hij nam toe in welbehagen bij God en bij de 
mensen”. De apostel Paulus voegde daar later als 
het ware aan toe “dat vrede, vreugde, nederigheid  
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en dienstbaarheid de vruchten zijn van de Geest”. 
Wij zijn  als parochie op weg met een groep jonge-
ren naar de laatste van de drie initiatiesacramen-
ten. Na doop en 1e H. Communie, het Vormsel. 
Drie Sacramenten, werkzame tekens van God, 
door Christus in de H. Geest, die hen sterken op 
hun weg naar volwassenheid en bijblijven heel 
hun leven. In dat licht bezien, heeft dat compli-
ment van die mevrouw opeens een veel diepere 
lading.  
Bij de bijeenkomsten in de pastorie hebben we 
gesproken over liefde en dankbaarheid, verbon-
denheid, gebed en nog veel meer. Zelfs goochel-
trucs van Mgr. Mutsaerts kwamen langs. Bij goo-
cheltrucs wordt je namelijk beetgenomen, maar bij 
Jezus’ wonderen verandert er echt wat in je leven. 
 

Parochiekroniek  
Gedoopt 
 

Overledenen 
 

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

3  -4 Maria Valckx          96 jr  uit H.Mierde 
6  -4 Wil Ising          86 jr  uit Reusel 
8  -4 Miet Roest van Limpt         87 jr  uit Reusel 
16-4 Jan Adams           92 jr  uit Reusel 
 

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

Wekelijks Marialof in de mei-maand 

In de komende mei maand is er elke woensdag 
avond om 19:00 uur een Marialof in onze kerk. 
We beginnen op woensdag 8 mei en vervolgens 
op de woensdagen 15 mei, 22 mei en 29 mei.  
Het wordt een gezongen Marialof. Voorafgaand is 
er om 18:30 uur het Rozenkransgebed. 
Het Rozenkransgebed wordt vanaf 6 mei weer 
op maandag t/m vrijdag in onze kerk gebeden. 

 

 
 
 
 
 

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 17 juni 2019 
 


