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De vakantie zit er op. 
De afgelopen weken zullen velen van u dichtbij of 
verder weg hebben genoten van een welverdiende 
vakantie. Eventjes er tussen uit en de boel de boel 
laten. De thuisblijvers zullen ongetwijfeld ook wel 
rustig aan gedaan hebben, want er zat met die 
hoge temperaturen weinig anders op… 
Langzaam maar zeker ben ik aan het landen in 
Reusel, Hooge- en Lage Mierde en Hulsel. Ik leer 
steeds meer mensen kennen waardoor ik me thuis 
kan gaan voelen en dat doet goed. Wanneer alles 
in de parochie ook weer van start gaat, mag ik on-
getwijfeld nog meer mensen leren kennen, en ik 
hoop dat die ontmoetingen net zo hartelijk mogen 
zijn als met de meeste mensen die ik al heb leren 
kennen. 
Toen ik de eerste melding van een overlijden bin-
nen kreeg, heeft Toon de koster me geleerd hoe ik 
de klokken moest luiden. Ook vertelde hij me dat er 
jaren geleden een luidschema bestond waardoor 
iedereen in Reusel precies kon horen of er werd 
gerouwd of getrouwd, of er een man of een vrouw 
was overleden. Dat was tegen mij als Astenaar (’t is 
Asten wat de klok slaat) natuurlijk niet tegen dove-
mansoren gezegd. Binnenkort ga ik met “onzen 
Toon” eens lekker aan de koffie en dan gaat hij me 
het fijne er van uitleggen. Hoe we straks gaan 
luiden is voor een volgende publicatie. Ik vind het 
wel mooi dat de klokken straks weer een verhaal 
vertellen dat door iedereen begrepen kan worden, 
want daar zijn ze mede voor, en dat schept ook een 
gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. 
Beste mensen, ik wens iedereen voor het komend 
school- en werkjaar veel motivatie en inspiratie toe. 
Dat we er samen iets moois van mogen maken! De 
kinderen die naar de Brugklas gaan wens ik ook 
veel succes, want ik heb altijd een beetje medelij-
den als ik die de eerste weken met die zware tas-
sen zie fietsen. Het is een hele verandering om van 
de Basisschool naar de Middelbare school te gaan, 
ik vond dat best spannend, en de eerste weken was 
ik best wat onzeker en verlegen (wat overigens 
weer heel vlug over ging). Hopelijk kunnen we nog 
genieten van een mooie nazomer, en mij is verteld 
dat Reusel kermis een fenomeen is hier in de om-
streken. We gaan het meemaken, en we komen 
elkaar tegen, in de kerk of op de kermis, dat maakt 
niet uit! 
Met hartelijke groet, 
Pastor David van Dijk 
 

 
Extra Collecte Wereldmissiedag 5 en 6 oktober. 
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de 
katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. 
Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. 
Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een 
beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Mis-
sio te doen. Elk jaar staat een ander land centraal. 
Dit jaar is dat NOORDOOST-INDIA. 
In zijn toespraak tot de Nationaal Directeuren van 
de Pauselijke Missiewerken op hun jaarvergadering 
vorig jaar riep paus Franciscus de maand oktober 
van 2019 uit tot een Buitengewone Missiemaand. 
De keuze voor oktober 2019 heeft te maken met de 
apostolische brief “Maximum illud” van paus Bene-
dictus XV die dan 100 jaar geleden verscheen (30 
november 1919). “Maximum illud” gaat over de ver-
kondiging van het geloof over de hele wereld. 
De Pauselijke Missiewerken (Missio) zijn meer dan 
een collectebureau dat, namens de paus, financiële 
hulp verleent aan de armste kerken. Daarom is het 
goed en noodzakelijk om ons opnieuw te bezinnen 
op het begrip missie. Franciscus geeft enkele 
suggesties op welke manieren dat kan: gebed; het 
getuigenis van de heiligen en martelaren van de 
missie; Bijbelse, theologische en catechetische 
reflectie op de ‘missio ad gentes’; missionaire 
liefdadigheid als materiële steun voor het werk van 
de evangelisatie. Missio Nederland zal dit jaar, 
zoveel mogelijk in samenwerking met andere 
missionaire organisaties in ons land, aandacht 
besteden aan deze Buitengewone Missiemaand. 

       



            Parochie Sint Clemens   

 
 

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 de kapelaan 
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 de kapelaan. Ook 
wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan 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. 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 
de kapelaan 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 Verzoe-
ning (Biecht) kunt u altijd de kapelaan 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 dinsdag 
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 
12:00 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 38 75 49 10 

  ATTENTIE OPROEP   
In de afgelopen periode zijn er een heleboel mis-
sen besteld en betaald, die niet zijn afgelezen om-
dat er tijdelijk doordeweeks geen mis was. Deze 
intenties kunnen alsnog afgelezen worden voor 
een komende dienst. Graag het verzoek, dat de 
betreffende familie zelf aangeeft wanneer deze 
intentie afgelezen kan worden.  
 

Knap gedaan 
Nu kapelaan Sacha Steyaert per 1 juli een opvolger 
heeft gekregen in de persoon van David van Dijk is het 
zeer gepast om een dankwoord te richten tot alle vrij-
willigers die zich op welke manier dan ook, het laatste 
half jaar hebben ingezet voor onze parochie. Mede 
dank zij hun inzet, is er hard gewerkt om de taken van 
de kapelaan zoveel mogelijk in te vullen. Maar zeker 
ook de taken die verricht zijn in en om de pastorie, om 
alles zo goed mogelijk door te laten gaan. Het was een 
zware taak om een half jaar door te komen zonder 
priester in huis,  maar de vrijwilligers hebben het wel 
gedaan uit liefde voor onze parochie en voor God en 
de Kerk. Vol goede moed en met groot vertrouwen 
gaan we samen met de nieuwe kapelaan  en de ge-
loofsgemeenschappen van Reusel, Hooge Mierde, 
Lage Mierde en Hulsel als Gods volk onderweg de 
toekomst tegemoet. Ik hoop en bid dat al onze vrijwilli-
gers door blijven gaan met zich in te zetten voor onze 
parochie. Naast het mooie stenen gebouw dat de Reu-
selse kerk is ,vormen wij samen ook een kerk van le-
vende stenen. De kapelaan kan het niet alleen. Het 
blijft nodig dat ieder zijn steentje bijdraagt en dat we 
elkaar tot hulp en steun zijn, tot troost en bemoediging, 
elkaar dienend van dag tot dag met de liefde als wa-
pen. Beste mensen van Reusel, Hooge Mierde en La-
ge Mierde en Hulsel: knap gedaan en nu volhouden! 
Hartelijke groeten uit Oirschot van Pastoor Leendert 
Spijkers 
 

75 jaar bevrijding Reusel-de Mierden in 2019. 
In het centrum van Reusel is vooral tijdens de 
laatste septemberweken van 1944 een felle strijd 
gevoerd, waarbij enorme verwoestingen werden 
aangericht. Vooral de kerk was het toneel van een 
verbitterde strijd waar hevige gevechten plaats 
vonden van man tegen man. De Duitsers zaten op 
een gegeven moment in het koor van de kerk 
verscholen, terwijl soldaten van de 4e Welsh-divi-
sie dekking zochten in de zijbeuken. Geen wonder 
dat bij deze strijd aan beide zijden veel doden en 
gewonden vielen. Als gevolg van die hevige ge-
vechten verbleef de bevolking in schuilkelders en 
toen men zich daar ook niet meer veilig voelde, 
ontvluchtte men massaal het dorp richting Postel 
en de Mierden. In de nacht van 2 op 3 oktober 
1944 vertrokken de Duitsers met stille trom rich-
ting Tilburg en was de bevrijding een feit. Zie voor 
meer informatie: heemkundereusel.nl 
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Bedevaart Gerardus van Majella – Weebosch 

     
Omdat in 1905 een bijna ontspoorde tram te Caïro 
gered zou zijn dankzij een smeekbede tot Gerar-
dus Majella, koos de bouwpastoor van Weebosch 
deze heilige als patroon. De kerk werd in 1907 in 
gebruik genomen. In 1908 werd een broederschap 
opgericht die tot 10.000 leden zou gaan tellen, af-
komstig uit het gehele bisdom Den Bosch. Wee-
bosch ontwikkelde zich snel tot een druk bezochte 
bedevaartplaats, waar velen hun gebeden ver-
hoord vonden. Het Gerardusfeest in oktober trok 
anno 1997 nog zo’n 10.000 bezoekers. Een van 
de hoogtepunten is de ruiterbedevaart met paar-
denzegening op de tweede octaafzondag. Gerar-
dus werd speciaal aanbevolen als beschermer 
van moeder en kind. Men bad inderdaad voor het 
krijgen van een kind, maar ook om genezing van 
een zieke, hulp bij een examen of het vinden van 
een goede echtgenoot. In de crisisjaren smeekte 
men om werk en in de oorlog om hulp voor onder-
gedoken of tewerkgestelde familieleden. Men riep 
Gerardus aan in alle denkbare moeilijke en hope-
loze omstandigheden en doet dat nog steeds. De 
dankteksten in het marmer van de kapelwand in 
de kerk zijn directe schriftelijke getuigenissen van 
gebedsverhoringen, maar ook de vele misintenties 
ter ere van de H. Gerardus uit dankbaarheid die 
het hele jaar door op vrijwel alle zondagen worden 
opgegeven, getuigen hiervan. De drukste bede-
vaartdagen zijn de zondagen en weekdagen in het 
octaaf van de feestdag van Sint Gerardus (16 ok-
tober). Het aantal bedevaartgangers blijft in deze 
periode constant op zo’n 6 à 10.000. Dit aantal is 
sterk afhankelijk van het weer op de beide zon-
dagen. Veel van de missen door de week (9:30 en 
11:00) uur zijn op verzoek van groepen pelgrims, 
doorgaans groepen ouderen. Behalve een mis 
kan men ook een lof of kruisweg aanvragen. Na 
de dienst is er gelegenheid om de relikwie van St. 
Gerardus te vereren. De viering voor Reusel staat 
ingepland op woensdag 16 oktober 2019 om 
11:00 uur. Het ouderenkoor “Zang & Vriendschap” 
zal deze dienst met hun zang opluisteren. U bent 
hierbij van harte welkom. 

75 jaar bevrijding Reusel-de Mierden in 2019. 
Alle activiteiten rond 75 jaar bevrijding worden 
gehouden tussen 3 en 6 oktober 2019.  
Op vrijdagavond 4 oktober wordt in de Reuselse kerk 
door koren en harmonie het anti-oorlogsconcert “The 
Armed Man” uitgevoerd. Op zaterdag 5 oktober 2019 
zal in de kerk, op het kerkplein en op de begraafplaats 
de officiële herdenking plaats vinden van het feit dat 
Reusel-de Mierden 75 jaar geleden werd bevrijd. 
Wij zijn van mening dat we dat na 75 jaar nog steeds 
verplicht zijn tegenover onze bevrijders en allen die 
onder het oorlogsgeweld zo zwaar geleden hebben. 
 

 
                      

De oorlogsrevue "En we duiken nie mer onder" 
werd direct na de oorlog geschreven en ruim 40 keer 
uitgevoerd om de Reuselse kerk weer te herstellen. 



            Parochie Sint Clemens   

 
 

Parochiekroniek  
Gedoopt 
 

In de afgelopen tijd zijn er geen 
kindjes in onze parochie gedoopt. 
    

 

Overledenen 
 

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

29 jun  Aad Martens     80 jr uit Reusel 
  1 jul   Nancy Roro      78 jr uit Reusel 
12 jul   Jan van Kuijk     94 jr uit Reusel 
20 jul   Jan Das       82 jr uit Reusel 
24 jul   Miet vd Heijden-van Limpt   93 jr uit Reusel 
  8 aug  Miet Vosters - van Limpt    88 jr uit Reusel 
  9 aug  Jan Panjoel      86 jr uit Reusel 
14 aug  Peter van Loon     81 jr uit Reusel 
21 aug  Maria Gevers - Lemmens  86 jr uit Reusel 
 

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

 

 
 
 

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App. 

 
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl 
Een katholiek geluid, 24 uur per dag. 

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 38 75 49 10 
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 21 okt. 2019 
 




