Parochie Sint Clemens
ALLERHEILIGEN
"Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de
hemel." Met die woorden geeft Jezus een prachtig
slotakkoord aan de zaligsprekingen (Mt. 5, 1-12)
In die woorden schuilt een geweldige belofte:
Iedereen die zijn pelgrimstocht op deze aarde tot
een goed einde heeft gebracht mag wonen in het
licht en de warmte van God. Op het feest van
Allerheiligen gedenken wij al die mensen die ons
-de eeuwen door- op een beeldige manier zijn
voorgegaan en onder die mensen horen ook de
velen die wij met naam en toenaam gekend
hebben en die we nog steeds in hart met ons
meedragen.
onderweg
Tegelijk maken deze woorden ons duidelijk dat wij
nog onderweg zijn, dat deze aarde niet onze
blijvende woonplaats is. Vele bekende en
onbekende heiligen zijn ons voorgegaan ...
mensen met heel verschillende kwaliteiten, die ze
wel optimaal hebben benut. Ik hoor het vaak
mensen verzuchten bij een sterfbed: "Als ons
mam niet in de hemel is, komen wij er nooit."
Draaien we die woorden om, dan kunnen ook wij
zeggen: "Laten we blij zijn want groot is haar loon
in de hemel. Ons mam mag delen in het licht en
de warmte van God."
onvolmaakt
Dat heiligen echt geen volmaakte mensen waren
hebben we kunnen zien aan het levensverhaal
van Petrus. Toen het er op aan kwam hoorden we
hem tot driemaal toe zeggen: "Ik ken die man
niet." Ik ben zelf in Rome geweest in het kleine
kerkje "quo vadis", waar onder glas de
voetstappen van Petrus worden bewaard. Het
verhaal daarachter is typisch voor Petrus. Hij
ontvluchtte de stad Rome uit angst door keizer
Nero gedood te worden. Even buiten de stad
kwam hij Jezus tegen, waarop Petrus Hem
verwonderd vroeg: 'Waar gaat U naar toe?"
Waarop Jezus antwoordde: "Ik ga naar Rome om
voor de tweede keer gekruisigd te worden." En
Petrus ging terug naar de stad om daar later te
sterven aan een kruis. Petrus had die ontmoeting
met Jezus nodig om zijn kruis op zich te nemen.
licht
Van heiligen wordt vaak gezegd dat het mensen
zijn die licht doorlaten. Als je 's morgens het licht
wilt binnenlaten in je huiskamer schuif je de
gordijnen opzij. Licht zie je als je de gordijnen
openschuift voor God en hem binnenlaat in je

leven. Als je je ogen goed de kost geeft, zie je
God in je zieke, arme, gebrekkige of hongerige
medemens. Die levenshouding heeft van veel
mensen zalige en heilige mensen gemaakt. We
horen Jezus in het evangelie zeggen: "Jullie zijn
het licht van de wereld." De H. Lidwina van
Schiedam straalde dat licht uit tijdens haar
ziekbed dat 14 jaar heeft geduurd ... Bernadette,
een arm en ongeletterd meisje, zag het licht dat
God haar via Maria aanreikte en ging voor God
door de knieën ... de drie herderskinderen uit
Fatima zagen dat licht ook. Hou het wat korter bij
... kijk naar het licht dat je eigen ouders en
grootouders je hebben aangereikt, of je eigen man
of vrouw, je eigen zoon of dochter of één van je
beste vrienden. Met diep respect blijven we
spreken over hun manier van leven en sterven.
Vaak wordt ons op het moment waarop een
dierbare aan zijn hemelvaart begint zoveel licht
aangereikt, dat we onze weg kunnen vervolgen,
ook op donkere momenten.
inspiratie
De hemel zit vol mensen die het navolgen waard
zijn. Van hen kunnen we veel leren. Zij haalden
hun inspiratie uit hun gebed en het vieren van de
eucharistie, zij hebben hun geloof handen en
voeten gegeven in het dagelijks leven door hun
omgaan met de zieken, hun zorg voor de natuur,
het opkomen voor armen, door gastvrij te zijn voor
vluchtelingen en door hun medemens nabij te zijn
door vreugde en verdriet met hen te delen.
Hun levenshouding verdiend navolging. En
daarom eren we op het feest van Allerheiligen al
die mensen die hun venster hebben geopend voor
God en daardoor een licht waren voor de wereld.
Slechts een klein percentage van hen staat op de
heiligenkalender, maar de zalige mensen die wij
kennen staan er niet op, maar ze zijn het wel. Ook
zij hebben die woorden van Jezus gehoord toen
ze aanklopten aan de hemelpoort: "Verheugt u en
juicht, groot is uw loon in de hemel." Zij hebben
hun eindbestemming bereikt, wij zijn nog
onderweg, ons bewust van het feit dat deze aarde
ook niet onze blijvende woonplaats is.
Pastoor van Roosmalen.

Parochie Sint Clemens
Uitnodiging Allerzielen 2014
Dit jaar zullen wij Allerzielen vieren in alle drie de
kerken. Zaterdag 1 november om 19:00 uur in
de kerk van Hooge Mierde.
Zondag 2 november om 09:00 uur in de kerk
van Reusel. Zondag 2 november om 11:00 uur
in de kerk van Hulsel.
Alle overledenen van het afgelopen jaar worden
herdacht tijdens deze Eucharistievieringen en de
nabestaanden zijn ook persoonlijk uitgenodigd
voor de onderscheiden kerken.

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.
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 in Hulsel of 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 mogelijk i.v.m. het ontbreken van
vrijwillig(st)ers.
Kerkkoren van Hulsel en Reusel per 7
december 2014.
Vanaf 7 december 2014 hebben we elke zondag
een gezongen H.Mis in de kerk van
O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel. Op de 1e
en 3e Zondag van de maand zingt het Gemengd
Koor(Hulsel) olv Anja van Lierop en op de 2e en 4e
Zondag van de maand zingt het
Dameskoor(Reusel) olv Jacques Lemmens.
En tijdens de Hoogfeesten van Kerstmis, Pasen
en Pinksteren zingen het Gemengd Koor en het
Dameskoor samen olv dirigente Anja van Lierop
en op orgel Jacques Lemmens.
Wij zijn dankbaar voor deze medewerking van alle
koorleden en dirigenten !
Uitnodiging parochianen van de
Kerkgemeenschap Hulsel
Zondag 23 november 2014 is géén gemakkelijke
en zeker ook emotionele dag voor de parochianen
van de kerkgemeenschap van Hulsel.
Het onttrekken aan de Eredienst van de kerk van
de H.Clemens van Hulsel.
Om 11:00 uur zullen wij voor de laatste keer daar
de Eucharistie kunnen vieren en wordt de kerk
daarna ontdaan van alle liturgische voorwerpen,
beelden en kerkelijke kunst. Deze
Eucharistieviering zal worden afgesloten met de
zegen met het Allerheiligste door middel van het
gebruik van de monstrans van de kerk van de
H.Clemens Hulsel. Het Allerheiligste zal daarna
worden overgebracht naar de kerk van Reusel.
Wij hopen, dat ondanks het verdriet, u toch hierbij
‘afscheid‘ wilt nemen en elkander steunend als
kerkgemeenschap Hulsel.
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Voorbereiding Eerste H.Communie en
H.Vormsel 2015. Voor het komende jaar zijn de
vieringen als volgt vastgesteld: H.Vormsel op
vrijdag 10 april 2015 om 19:00 uur in Reusel.
1e H.Communie Mariaschool/Klimop zondag 31
mei om 11:00 uur. 1e H.Communie De Leilinde
zondag 7 juni om 11:00 uur. 1e H.Communie Lage
Mierde/Hooge Mierde op zondag 24 mei om 11:30
uur in de kerk van Hooge Mierde.
Voor het H.Vormsel hebben zich 27 jongens en
meisjes aangemeld. Voor de 1e H.Communie
hebben zich 49 jongens en meisjes aangemeld.
De voorbereidingen van het H.Vormsel en de 1e
H.Communie vinden allemaal plaats gedurende 8
bijeenkomsten buiten schooltijd op de pastorie in
Reusel.
Extra collecte Radboudzondag weekend 1 en 2
nov. 2014.
De 1e en 2e november vormen het weekend van
‘Radboudzondag’. Veel Nederlandse parochies
collecteren dan voor Stichting Thomas More,
voorheen Radboudstichting. Stichting Thomas
More vormt een netwerk van op mens en
maatschappij betrokken hoger opgeleiden: kritisch
reflecterende mannen en vrouwen die boven de
horizon van hun studie en beroep weten uit te
stijgen. Zij zijn in staat om na te denken over het
grotere geheel en hun plaats daarin. Zo kunnen zij
in onze maatschappij het verschil maken: kunnen
zij ‘More’ zijn. Velen in het netwerk weten zich
gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke
traditie, die hen helpt bij het scherp stellen van de
fundamentele vragen, waarmee zij in hun
persoonlijk, professioneel en maatschappelijk
leven worden geconfronteerd. Stichting Thomas
More stimuleert de open gedachtewisseling onder
hoger opgeleiden, onder meer via de vele
cursussen en colleges die worden verzorgd door
haar bijzonder hoogleraren, een
beurzenprogramma, en via de nodige symposia,
lezingen en publicaties. Uw steun is nodig! Zonder
uw ruimhartige morele en financiële ondersteuning
kan zij haar werk niet doen. Wij bevelen deze
extra collecte in het bijzonder bij u aan!
Willibrordzondag-Extra collecte weekend 8 - 9
nov. 2014
Willibrordzondag valt dit jaar op het feest van de
kerkwijdiging van St.Jan van Lateranen, de
hoofdkerk van het bisdom Rome, waarmee alle
lokale katholieke kerken in eenheid verbonden
zijn. In de oecumenische beweging wordt met
vasthoudendheid en ijver gezocht naar een
gemeenschappelijk verstaan van wezen en
zending van de Kerk. Een gemeenschappelijke

visie is van groot betekenis op de weg naar het
herstel van volledige kerkgemeenschap. Dankzij
de oecumenische dialogen zijn we een heel eind
op deze weg gevorderd. Maar we zijn er nog niet.
Het thema van Willibrordzondag "Kerk, 'n Weg te
gaan" sluit aan bij deze gezamenlijke zoektocht
van christenen naar een gezamenlijke visie op de
Kerk. Tegelijkertijd drukt het de dynamiek uit van
de Kerk als Gods volk onderweg.
Graag willen we de viering van Willibrordzondag
en de collecte voor het werk van de Katholieke
Vereniging voor Oecumene Athanasius en
Willibrord bij u aanbevelen.
De extra collecte dit weekend is bedoeld om de
oecumenische dialoog op gang te houden en
uiteindelijk te streven naar meer eenheid in geloof.
Extra collecte-Nationale Jongerencollecte 15 16 nov. 2014
Gelukkig wordt er in ons bisdom van alles voor
jongeren georganiseerd. Weet je trouwens, dat er
een Jongerencollecte is om dit soort dingen
mogelijk te maken? Op 15 en 16 november staat
er op het landelijke collecterooster de
‘Jongerencollecte’ ingepland. Het doel is om
parochianen te vragen een financiële bijdrage te
leveren aan het katholieke jongerenwerk. 50% van
de opbrengst gaat naar landelijke projecten. Het
geld voor landelijke projecten gaat naar Jong
Katholiek. Jong Katholiek organiseert o.a. de
jaarlijkse Katholieke Jongerendag in Den Bosch,
speelt een belangrijke rol in de voorbereidingen
voor de Wereldjongerendagen, en werkt mee aan
materialen voor tiener- en jongerengroepen.
En 50% gaat naar de bisdommen voor het
jongerenwerk op lokaal en regionaal niveau. U
kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld
zomerkampen, vormingsdagen, diaconale
projecten, catechesemateriaal en clubmateriaal
voor tiener- en jongerengroepen. Wij bevelen
deze Nationale Jongerencollecte bijzonder bij u
aan!
Zondag 23 november om 11.00 uur in Hulsel een
extra collecte voor Zuster Wouters.

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.
12-10 Nanne d.v. Rob Castelijns en Paula CastelijnsWillems
19-10 Jeppe z.v.Remco Antonis en Monique Hendrikx
26-10 Vajèn d.v. Ron v. Limpt en Marieke v. Limptv.d.Engel

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
28-09 Truus Vromans-Tappel
91 jaar
04-10 Jos Michelbrink
84 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
Extra Collecte Theo & Theo op 29 en 30 nov.
Theo van Gompel is nog steeds met zijn
gedachten bij zijn missie in de Congo. Nog steeds
is er een grote aanloop van mensen die
gehandicapt zijn. Samen met het Liliana Fonds
proberen zij die mensen een menswaardig
bestaan te geven. Theo Adams werkt nog steeds
onvermoeibaar in zijn kinderdorp in Belo Horizonte
Brazilië. Steeds komen er weer aanvragen van
hulp bij het kinderdorp. Natuurlijk laat Reusel hem
daar niet alleen in staan. Jaarlijks ondersteunen
velen van u de Theo’s door een vaste donatie. In
bovengenoemd weekend zal er een extra collecte
zijn voor hen. Giften kan men ook storten op
parochie Reusel t.n.v.: Theo en Theo,
rekeningnummer NL96RABO0143401963.
Parochiebestuur en MOV Reusel

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 1 dec. 2014 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

