Parochie Sint Clemens
't Is van ons allemaal samen" ... !
Hoe vaak gebruiken wij niet de uitdrukking: " ‘t is
van mij ... ?“ Kinderen zeggen dit heel dikwijls. En
de uitdrukking: 'Als gij niet als kinderen zijt. .... (Mt
18,3)' wordt vaak door volwassenen gebruikt.
Ergens in een boek las ik een verhaal over drie
kikkers. Het gaat zo: Op een klein eiland, midden
in Regenboogmeer, wonen drie hebberige,
ruziemakende kikkers. Willem roept: "Het water is
van mij!" Eric roept: "De grond is van mij!" En
Rebecca zegt, dat de lucht van haar is. En zo gaat
het maar door. Een grote pad waarschuwt, dat het
zo niet langer kan. Er moet een eind komen aan
hun gekibbel. Het begint te regenen en te
onweren. Het eiland loopt onder water. Ze worden
bang. Bibberend kruipen ze bij elkaar op de enige
rots die nog over is. Zo dicht bij elkaar voelen ze
zich al een beetje beter, met dezelfde angst en
dezelfde hoop. Het wordt droog en het water zakt.
Dan ontdekken ze, dat de rots geen rots is, maar
het is de pad, die hen gewaarschuwd had. "Jij
hebt ons gered!" roepen ze. De volgende dag is
het water weer helder. De zon schijnt en de
kikkers spelen en zwemmen in het water. Ze zijn
blij en gelukkig. Het is vredig en mooi. En dat niet
alleen. 't Is van ons allemaal samen!" zegt
Rebecca. In dit verhaal wordt duidelijk, dat er op
het eiland meer dan genoeg van alles is voor
iedereen. Maar zijn wij niet allemaal geroepen om
alles samen te delen, onze teleurstelling, onze
angst, en onze hoop voor een goede toekomst.
Worden wij niet opgeroepen tot vrede? Misschien
zouden we in deze tijd van "‘t is van mij“ moeten
roepen: "'t Is van ons allemaal samen".
Maar zeg het vooral tegen jezelf als je je ergert,
als je boos bent, als je bang bent, als je niet
geloofd wordt... Zeg het en deel ervan uit: deel
rijkelijk uit van die liefde, die elke mens in zich
draagt, gekregen van een God die zelf LIEFDE is.
Mensen kunnen heel alleen zijn of ze kampen met
een groot verdriet. We kunnen een zware last te
dragen hebben of een flinke rugzak mee torsen.
Je kunt aan de grond zitten en geen toekomst
meer in zien. Mensen kunnen je enorm zijn
tegengevallen, zodat je het vertrouwen in de
mensheid verliest. Wat dragen we allemaal niet
mee op onze levensreis. Materiële dingen,
waaraan we zo gehecht zijn, maar vaak ook
geestelijke bagage in de vorm van herinneringen,
vooroordelen, teleurstellingen en angsten. Zo
hoort het en niet anders: verwijten, valse hoop,
onuitgesproken verdriet. AI die gedachten en

gevoelens maken het ons moeilijk om ontspannen
te genieten en te leven. Spontaniteit verdwijnt
achter zorgelijkheid, vreugde wordt bedolven
onder ergernis. Waarvoor kiezen wij? Blijven wij
kampen met al die koffers vol verleden of gaan wij
vooruit, op stap naar de toekomst? Naar de verte
met nieuwe ontmoetingen en kansen. Het kruis
van Jezus staat voor al dat leed. Het lijden van
Jezus was een teken van verdriet, van pijn en van
dood. Op Goede Vrijdag staat dat kale lege kruis
ook in de kerk centraal, het symbool van alle
lijden, het symbool voor al dat verdriet.
Als je mensen spreekt, die hun kindje willen laten
dopen of als jonge mensen gaan trouwen in de
kerk en je vraagt naar het waarom dan zeggen ze
dikwijls: 'omdat we houvast zoeken.' Houvast. Dat
woord houdt heel veel in. Vasthouden, beet
houden, houden van, liefhebben, niet loslaten.
Houvast heb je nodig op een smalle brug. Houvast
heb je nodig in een grillig leven. Houvast heb je
nodig als het allemaal niet zo goed gaat. Vandaar
dat mensen veel meer bidden als het leven
moeilijk is of zwaar dan wanneer het leven over
rozen gaat. Het volk van Mozes dat door de
woestijn trekt wordt moe en ongeduldig, want in
de woestijn is het dor en droog en is het leven
zwaar. Ook zij zoeken steun en houvast bij Mozes
en Mozes richt een teken op. Het teken van een
slang en als Mozes tot God bidt, zegt God tegen
hem: Iedereen die ernaar kijkt zal in leven blijven.
Iedereen die zijn ogen richt op dit teken van God
zal de weg naar het leven weer vinden, zal het
volhouden. Nog steeds zoeken we steun, houvast
als het leven moeilijk is. Wij kunnen het kruis van
mensen verheffen door aandacht, liefde en zorg te
geven. Het kruis wordt van een teken van pijn,
verdriet en dood tot een teken van leven wanneer
wij het kruis van mensen verheffen en lichter
maken. Het feest van "kruisverheffing" zet ons
aan, het kruis van Christus te verheffen door er
daadwerkelijk voor anderen te zijn, door te
proberen het kruis van onze naasten lichter te
maken. Wij zijn Gods’ ogen, Gods’ handen, Gods’
voeten, Gods’ hart en Gods’ gezicht. Dat mogen
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we ..... dat moeten we als parochie samen doen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Geven we
elkaar het voorbeeld om elkaar te steunen!. Zetten
we een nieuwe stap met hoop voor onze toekomst
met ‘n gevoel van “'t Is van ons allemaal samen"!

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. Een herdenkingsdienst heeft niets
met de Kerk van doen.
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 zo. 31 mei om 11:00 uur;
1e H.Communie De Leilinde zo. 7 juni om 11:00
uur; 1e H.Communie Lage Mierde/Hooge Mierde
nader vast te stellen bij voldoende deelname in de
kerk van Hooge Mierde.
De voorbereidingen van het H.Vormsel en de 1e
H.Communie vinden allemaal plaats gedurende 8
bijeenkomsten buiten schooltijd op de pastorie in
Reusel. In de maand september zijn de
meldingsformulieren voor het H.Vormsel en de 1e
H.Communie verspreid via de scholen.
Bij bijzonder onderwijs zijn de formulieren te
verkrijgen op de pastorie in Reusel, Kerkstraat 1
(tel.: 0497-641360).
Vanuit het parochiebestuur
De bouw van de absouteplaats van Lage Mierde
is afgerond en nu kan de verdere inrichting van
het kerkhof voltooid worden. Hierbij komt er dus
ook een opslagplaats en onderdak voor de
vrijwilligers van het kerkhof. Binnenkort wordt er
ook gestart met de bouw van de nieuwe
Mariakapel in Hulsel. Ook hier doen vrijwilligers
het weer mogelijk maken om dit te realiseren.
Ook het kerkhof van Hooge Mierde is toe aan een
grondige renovatie van de calvarieberg om dat
weer een beter aanzien te geven. Nieuwe
aanplant en een kruis wat geschilderd wordt.
De klokophanging in de kerk van Hooge Mierde
wordt door een professioneel bedrijf hersteld.
De verkoop van de pastorie van Lage Mierde gaat
bij inschrijving plaatsvinden en hopelijk krijgt deze
binnenkort een nieuwe bewoner.
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24 juli 2014

Aan het bestuur van de
R.K. Parochie Sint Clemens
Kerkstraat 1
5541 EM REUSEL.

Onderwerp: kerksluiting
Geacht bestuur, Gezien het eerder besprokene en
het positieve advies van de bisdomstaf kan ik in
beginsel instemmen met de onttrekking van de H.
Clemenskerk aan de Eredienst per 23 november
2014. Over de onttrekking kan ik echter slechts
een definitief besluit nemen nadat ik de
Priesterraad heb gehoord. Dit zal dan ook in de
eerstkomende vergadering van de Priesterraad
(september) worden ingebracht, waarna ik u ten
spoedigste zal berichten. Vanzelfsprekend vormt
het bovenstaande geen beletsel voor het in
overleg met het bisdom opstarten van de
procedure om te komen tot een -waardigeherbestemming van gebouw(en), ondergrond en
inventaris en het informeren van de parochianen
over het voorgenomen besluit tot sluiting van de
kerk te Hulsel per 23 november a.s. Bij de verdere
werkzaamheden rond het proces van kerksluiting
en herbestemming wens ik het bestuur van harte
alle succes toe.
Met vriendelijke groet,

Drs. A.L.M. Hurkmans,
Bisschop van 's-Hertogenbosch.

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.
EXTRA COLLECTES Missio Wereldmissiemaand
2014
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar
aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma).
De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van
militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te
houden en door te geven aan de volgende generatie.
Op weg naar democratie
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de
buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur
van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011
stelt het land zich open en worden stappen gezet naar
een democratie met meer vrijheden voor de bevolking.
Vluchtelingen
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire

dictatuur milities opgericht en strijden tot op heden
voor autonomie. Spanningen tussen de groepen
onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige
conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht
zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in
opvangkampen.
Katholieke Kerk in opbouw
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de
militaire regering onteigend en buitenlandse
missionarissen het land uitgezet. Het was verboden
kerken te bouwen en het christelijk geloof te
verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door
de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere
vrijheid om hun geloof te beleven.
Grote behoefte aan onderwijs
Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers
werden door de militairen gezien als een bedreiging.
De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs en
organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen,
zomerkampen. Daar wordt volgens moderne
pedagogische inzichten onderwijs gegeven.
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan
de collecte op de Missiezondagen 4 en 5 oktober
speciaal voor kinderen EN op 18 en 19 oktober
voor de volwassenen. Of stort uw bijdrage op
rekening NL65 INGB 000 000 1566
Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Wij bevelen deze extra collectes bijzonder bij aan !
Extra collecte Radboudzondag weekend van 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 !
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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.
21-09 Pien d.v. Erik v.d. Meer en Ank van Eekert
28-09 Lynn d.v. Flip Laarakker en Melanie Laarakkerv. Dinter
28-09 Cas z.v. Flip Laarakker en Melanie Laarakkerv.Dinter

Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
16-08 Marga Diepens-Tops
83 jaar
21-08 Rica v. Ham – Senders
91 jaar
29-08 Rinus van Gorp
64 jaar
30-08 Anneke Swaanen-de Crom 92 jaar
06-09 Riek Bruininx-Janssen
60 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.
Mededeling Kerkbijdrage voormalige parochie
Lage Mierde: In de 2e helft van januari 2014 zijn
alle gegevens inzake de kerkbijdrage van de
voormalige parochie St. Stephanus Vinding te
Lage Mierde door de nieuwe penningmeester
(C.A. van Eijk) overgenomen. De parochianen die
betaalden via een zgn accept-giro, zullen wij in de
loop van oktober nader berichten, hoe de gezinsbijdrage kan worden overgemaakt. Een aantal
parochianen uit Lage Mierde hebben de parochie
gemachtigd de kerkbijdrage te incasseren van hun
bankrekening. Deze incasso zal omstreeks 15
oktober 2014 geschieden. Intrekking of wijziging
daarvan kunt u bij het parochiesecretariaat door
geven. U herkent onze incasso aan de volgende
gegevens:
Ons incassant ID: NL27ZZZ302969441786
Omschrijving: Kerkbijdrage 2014. Uw
machtigingskenmerk kan het lidnummer zijn.
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 20 okt. 2014 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

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.

