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VOORWOORD
In de preek tijdens de hoogmis op Nieuwjaarsdag heb ik de kerkgangers een gezegend, liefdevol en
gezond nieuwjaar toegewenst met veel geluk en inspiratie. Datzelfde wens ik ook u van harte toe. Dat
het nieuwe jaar ons allen vooral inspiratie mag schenken. Maar wat betekent inspiratie? vraagt u zich
misschien af.
Inspiratie heeft te maken met bezieling, goddelijke ingeving, inademing, enz. Het is een innerlijke
kracht, die je levensmoed schenkt en die je ertoe aanzet het leven positief te
bekijken. Een prachtig woord, dat je leven kan veranderen, als je ervoor
openstaat. Je moet er dus iets voor doen!!
Waar haal je die inspiratie? vraagt u zich misschien af. Waar krijg je die?
Inspiratie wordt je geschonken. Je krijgt die aangeboden. De goddelijke
ingeving overkomt je als je openstaat voor het woord van de Heer, als je tot
bezinning komt en Gods woord tot je toelaat. Hij geeft je die inspiratie. Jezus
is voor heel veel mensen een inspirerende persoon. Hij weet mensen te raken,
kracht en moed te geven.
Maar ook als je de stilte opzoekt, als je tot rust komt, als je in de natuur gaat wandelen of fietsen, kan
dat heel inspirerend zijn. Op zulke momenten kom je tot jezelf en ontdek je dat het geheim van het geluk
in je eigen handen ligt. Jij moet het uiteindelijk zelf doen! Je ontvangt wel innerlijke kracht.
Ook door allerlei levenservaringen, positief maar ook negatief, komen mensen tot bezinning en
ontdekken wat bezieling betekent. In die levensfase heb je juist mensen nodig die je weten aan te
spreken, die je kunnen bezielen, die je nabij zijn. Je ontvangt hun positieve invloed en dat geeft je kracht
en inspiratie. Je kunt ermee vooruit om zelf iets moois van je leven te
maken.
Inspiratie zorgt ervoor dat je vanuit je binnenste gaat denken én leven. Je
hebt immers je innerlijke kracht ontdekt. Je hebt je geloof ervaren, je
christelijk geloof en dat wil je ook beleven. Je wil ervoor uitkomen en op
die manier voor anderen een inspiratie zijn.
Deze inspiratie wens ik u allen toe, iedere dag opnieuw, als een geschenk, als een bos bloemen.
p. Wim van Meijl

TERUGBLIK 2018
Het is gebruikelijk om bij het begin van dit nieuwe jaar even terug te blikken op het afgelopen jaar. Hoe
staat het met onze kerkbetrokkenheid én met het kerkbezoek?
Als geloofsgemeenschap mogen we blij zijn met elkaar. We mogen spreken van een goed kerkbezoek,
van goed verzorgde vieringen, van een grote groep vrijwillig(st)ers die de gemeenschap vitaal houden.
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Met elkaar willen we de blijde boodschap van Jezus handen en voeten geven, ieder op zijn/haar manier.
Natuurlijk stellen we ook een krimp vast, maar we blijven hoopvol. Met elkaar willen we ons geloof
beleven.
We staan stil bij de pieken van vreugde en verdriet in het afgelopen
jaar. Met vreugde denken we terug aan de 14 doopsels (in 2017: 22),
de 20 eerste communicanten (in 2017: 11), de 10 vormelingen (in
2017: 15), het gouden huwelijk (in 2017: 1) (er waren geen kerkelijke
huwelijken).
Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 19
kerkelijke uitvaartdiensten (in 2017: 20). Dit alles hebben we mogen vieren in onze kerk, in Gods huis.

PAROCHIEBERICHTEN
* Naar jaarlijkse gewoonte heeft de gemengde zangvereniging Leends Accoord haar kerstconcert
gegeven onder de bezielende leiding van dirigent Peter van Moorsel. Dit jaar hebben de leden hun
kerstliederen in onze kerk laten horen op 16 december met medewerking van Jeroen Follon, orgel, en de
Vocal Group Mixed Melody. De kerk was goed gevuld en alle aanwezigen hebben genoten van de
prachtige klanken in dit historisch kerkgebouw.
* In de voorbereidingstijd op Kerstmis hebben we de traditionele vieringen in de kerk gehad. Voor de
leden van de Zonnebloem was de kerstviering op 14 december met de muzikale verzorging van een
mannelijk quartet. Voor de leden van de KBO was de kerstviering op 18 december en hier zorgden de
Torenzangers voor de muzikale omlijsting. Na de viering werd het feest voortgezet in de Meent onder
het genot van muziek, een drankje en een hapje.
* Het was een overrompeling toen de kleuters op 19 december ’s middags in de pastorie kwamen voor
de kleutercatechese. “Jullie zijn allemaal welkom!” had de pastoor immers gezegd. Nu waren ze met 25
kleuters gekomen en onder de bezielende leiding van
Yvonne van Kuijk werden ze vertrouwd gemaakt met het
kerstgebeuren. Eerst gaf de pastoor de nodige uitleg rond
de kerstboom en het kerststalletje en toen werden de
kleuters in 2 groepen verdeeld. De ene groep ging met 2
vaders naar buiten om de kerststal op het Kerkplein te
bekijken én nadien kregen ze een rondleiding in de kerk.
De andere groep bleef in de pastorie om onder leiding van
3 moeders een kerstengeltje of een kerstster te maken én
eventueel een kersttafereel te kleuren. Het gebruikelijk drankje met koekje stond ook op het programma.
Heel voldaan en met hun gemaakte kerststukjes vertrokken de kleuters om 15.30 uur.
* Kort voor Kerstmis is het “Nicasiusnieuws” verschenen, het parochiemagazine van de Nicasiusparochie, uitgegeven door het kerkbestuur. U hebt dit magazine in de kerk kunnen meenemen ter
informatie. Een goed initiatief om een parochieblad uit te geven. Toch zal de aandachtige en kritische
lezer gemerkt hebben dat dit nieuwe blad nog in de kinderschoenen staat. Er wordt echter volop aan
gewerkt om een goed en aantrekkelijk parochieblad te krijgen, waarin de onderlinge verbondenheid
tussen de lokale kerkdorpen wordt bevorderd en gestimuleerd. Met Pasen hoopt het bestuur het 2e
nummer te presenteren.
Zonder tegenbericht blijven wij onze maandelijkse (digitale) Nieuwsbrief samenstellen én u bezorgen.
Dit actuele nieuws is de voedingsbodem voor de grotere verbondenheid..
* Bezoek aan de kerststal. Op 1e kerstdag zijn 192 mensen naar de kerststal komen kijken en op 2e
kerstdag waren dat er 57. Fijn dat zoveel ouders met hun kinderen naar de kerk zijn gekomen en zo het
kerstgebeuren actueel houden. Op 27 december waren de bewoners van Leenderhof in de kerk om bij de
kerststal enkele bekende kerstliedjes te zingen en om het geheel op zich te laten inwerken. Dank aan
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onze vrijwilligers die toezicht hebben gehouden in deze kerstdagen. Ook dank aan de mannen die de
kerststal hebben opgebouwd. Een bijzonder woord van dank is voor de dames van de siergroep die
onder stuwing van Gusta de Beer weer een prachtige versiering hebben laten zien. We kunnen er allen
van genieten.
* Actie schoenendoos. De oproep in onze vorige Nieuwsbrief is door de
kinderen goed beantwoord. In de gezinsviering met Kerstmis zijn
tientallen schoenendozen mee naar de kerk gebracht en hebben rond het
altaar gestaan. Reeds eerder zijn al tientallen dozen op de basisscholen
afgegeven. Kort na Kerstmis heeft Nico Maas de dozen opgehaald en
het waren er in totaal 180. Heel veel dank aan de kinderen voor hun
mooi versierde schoenendoos met die inhoud voor de kinderen in
Gambia. Op deze manier hebben zij die kinderen gelukkig gemaakt.
Prachtig!! Nico Maas zal in februari in Gambia erbij zijn als de
container met het verpakte materiaal daar in het dorp aankomt. Wat zal
dat een feest zijn voor die mensen. Wat zullen ze blij en gelukkig zijn !!
* Naar jaarlijkse gewoonte hebben de leden van het dames- en mannenkoor hun nieuwjaarsreceptie in
de pastorie gehouden. Het was op maandag 7 januari jl. vanaf 20.00 uur. De grote kamer van de pastorie
was overvol. Er heerste een gezellige sfeer. Bij deze gelegenheid hebben we afscheid moeten nemen van
organiste Riet van der Sommen, die om gezondheidsredenen haar taak heeft moeten beëindigen. We zijn
Riet heel dankbaar voor het vele werk dat zij met veel toewijding voor onze parochie heeft gedaan sinds
8 september 2003. Na de toespraak van p. W. van Meijl hebben de dirigenten Mirjam Geilenkirchen en
Pieter Dohmen de scheidende organiste toegesproken met een persoonlijk woordje en ze bedankt voor
de bijzonder fijne samenwerking. Met een lied werden Riet en haar echtgenoot Tom toegezongen en
alles goeds gewenst voor de toekomst. Naast de bloemen ontving Riet een parochiële oorkonde voor
haar grote betrokkenheid. We zijn nu op zoek naar een andere organist.
* Op 16 januari jl. hebben Bert en Toos Witsmeer hun 65-jarig huwelijksfeest gevierd te midden van
eigen familieleden. Onze hartelijke gelukwensen aan dit briljanten paar. Een heel bijzonder jubileum
omdat beiden nog zo goed aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Proficiat en geluk en
zegen voor de toekomst in verbondenheid met allen die hun zo dierbaar zijn.
* Geluidsinstallatie in de kerk. Onlangs bereikte ons het bericht dat kerkgangers bijna niets verstaan
hebben van wat in de kerk gezegd is. Dat vinden we heel jammer. We streven naar een zo goed
mogelijke verstaanbaarheid. Als u vanuit uw plaats in de kerk ook niet veel verstaat, en het ongemak ligt
aan de luidsprekers in de kerk, wilt u ons dat laten weten? Zegt u dan a.u.b. waar u in de kerk heeft
gezeten. We doen er alles aan om de geluidsinstallatie zo goed mogelijk te laten functioneren.
* Offerblokken in de kerk. Achter in onze kerk staat het beeld van de Heilige Antonius. Heeft u enig
idee hoe groot de “bijdrage” van de kerkgangers is voor deze heilige? Op 21 januari jl. werd de
offerblok leeg gemaakt en kwam er € 66,50 uit. We mogen hopen dat de verloren voorwerpen teruggevonden zijn. De offerblok van de Heilige Gerardus, aan de andere kant in de kerk, liet € 12,10 zien.
Het zijn twee prachtige beelden in het interieur van de kerk. Mogen de vereerders van deze heiligen heil
en zegen ervaren.
* Op 23 januari jl. hebben de leden van de parochiële siergroep stilgestaan bij het zilveren feest van
Gusta de Beer. Reeds 25 jaar zorgt Gusta met heel veel toewijding en met kennis van zaken voor de
versiering in onze kerk. We zijn haar, met de andere leden van de siergroep, heel erg dankbaar voor hun
trouwe inzet. De versiering in de kerk, zeker met hoogdagen, mag gezien en gewaardeerd worden. Dank
je wel, Gusta, voor deze betrokkenheid en we hopen dat je dit werk nog lang mag verrichten. Op een
passende wijze werd dit jubileum herdacht.
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* Op zondag 27 januari jl. hebben we op het einde van de eucharistieviering het diamanten bruidspaar Jo
en Annie Verstijnen mogen toezingen. Van harte proficiat voor dat 60-jarig huwelijksfeest en alle goeds
gewenst voor de toekomst, te midden van hun kinderen en kleinkinderen.
* Op zondag 27 januari jl. heeft Ans Beenders uit Sterksel ons parochieel dameskoor begeleid op het
orgel. Nu Riet van der Sommen om gezondheidsredenen heeft moeten stoppen, hebben we Ans bereid
gevonden om haar dienst als organist van ons dameskoor aan te bieden. Dank je wel, Ans, voor deze
steun en we hopen dat we lang met elkaar mogen samenwerken. Ans is sedert vele jaren dirigente en
organiste van het gemengd parochieel zangkoor in Sterksel, dat om de 14 dagen in de kerk zingt.
* Toilet in de sacristie. Voor degenen die het niet weten: er is sinds verschillende jaren een toilet in onze
kerk, waar de kerkgangers gebruik van kunnen maken. Als u door de hoofdingang binnengaat en naar
voren loopt en links afbuigt naar de vroegere Mariakapel, dan ziet u op de deur het kaartje : Toilet.
* In november jl. ontvingen we een e-mail van het parochiebestuur, waarin ze ons meedeelden dat vanaf
2019 voor een misintentie € 12,- wordt gevraagd. Wilt u hiermee rekening houden?
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van maart uit te geven. Uw suggesties, tips of
bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

VANUIT DE NICASIUSPAROCHIE
Op 10 februari jl. deelde onze pastoor Sjef van der Maazen per e-mail mee dat hij bericht heeft
ontvangen van het bisdom, “waarin het eervol ontslag werd aangekondigd van onze bestuursvoorzitter,
Mgr. Rob Mutsaerts met ingang van 1 februari a.s.”
Het kerkbestuur van de Nicasiusparochie bestaat nu uit de volgende leden + hun taak:
Pastoor Sjef van der Maazen
voorzitter
Joep Baggerman (Heeze)
vice-voorzitter; actie kerkbalans
Wim van Bree (Mierlo)
`
secretaris
Leon Liebreks (Mierlo)
penningmeester
John Hessels (Mierlo)
gebouwenplan
Anneke Hulsen-Walen (Leende)
vrijwilligers
Er zijn 2 kandidaat bestuursleden :
Beata v.d. Heuvelen (Geldrop)
Wim Bax (Sterksel)

Geldrop Heeze Mierlo Leende Sterksel

Parochiecentrum St.-Antoniushuis
Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop
Kantoor : 040-2862364
E-mail : secretariaat@parochienicasius.nl
Website : www.parochienicasius.nl

ADVENTSACTIE
De Adventsactie is weer een succes geworden. Zij is bestemd voor onze zusterparochie in Laitkynsew,
India. Door uw bijdrage, waaronder enkele grote bedragen, hebben we een naar boven afgerond bedrag
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van € 3275,-- mogen overschrijven naar onze paters in Laitkynsew. Heel hartelijk dank voor deze
financiële steun. Hiermee heeft u de schoolkinderen in het internaat blij en gelukkig gemaakt. Hun
toekomst is hoopvol en betekent veel voor de ontwikkeling van die streek.
De overste, pater Nobel, schreef ons een dankbrief, die we op de volgende bladzijde afdrukken. Met
trots stuurde hij ons ook enkele foto’s van de school, maar ook van het parochieel leven aldaar. Onze
zusterparochie in India is een bloeiende parochie.

Uitleg :
Op deze statige foto zie je de 73 leerlingen van Divine Saviour English Medium School met hun leraren.
De school werd in maart 2015 geopend. Op dit moment is de Salvatoriaanse gemeenschap met een
follow-up project bezig: de bouw van woonruimte voor leraren. Dit zal het veel gemakkelijker maken de
in de toekomst nodige leraren voor de school te vinden. Elk jaar zal het leerlingenaantal vanaf nu
beginnen te stijgen, omdat de school er telkens een groep bij krijgt.
Parochieel leven :
In zijn dankbrief schrijft pater Nobel over de
sacramentsprocessie op 20 januari jl. De foto toont
pater Nobel (links) met nog twee assistenten en 6
prachtig geklede bruidsmeisjes op de trappen van
het rustaltaar.

Wat een feest in de parochie met zoveel blijde
kindergezichten !!
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Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew

31-01-2019

Dierbare pater W. van Meijl SDS en parochianen,
Warme groeten vanuit de Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew. We waren in een zeer hectische
wintervakantie met veel programma's in de parochie. Verleden jaar was inderdaad een jaar van
zegeningen voor de parochie zodat we zeer veel activiteiten voor de parochianen hebben kunnen
uitvoeren. In het parochiehuis waren we gezegend een kapel te hebben gebouwd én ingezegend in de
maand oktober 2018 en we hadden verschillende en vrolijke vieringen met Kerstmis.
Op dit ogenblik kijken we uit naar Nieuwjaar met veel
hoop en gebed opdat God zijn overvloedigste zegen
vanuit de hoge op ons allen doet neerdalen. Op 20
januari 2019 hadden we de inzegening van een kleine
dorpskapel en een sacramentsprocessie in de parochie.
Gedurende deze viering hadden we 210 mensen die het
sacrament van het vormsel hebben ontvagen en
ongeveer 60 kinderen ontvingen hun 1e communie en
ongeveer 40 pasgeborenen het doopsel. We zijn God
inderdaad dankbaar omwille van Zijn welwillendheid
tegenover onze parochie, vooral dankzij de
parochianen van Leende, die voortdurend ons hun
hulp geven. We zouden willen laten weten dat het
totaal van € 3275,-- vorige week is aangekomen op onze
rekening.
In de 1e week van februari zullen we een andere grote
viering hebben, de Garo gemeenschap, die bestaat uit leerprogramma's over doopsel, huwelijk en
verschillende lessen en gespreksthema's over geselecteerde onderwerpen om het geloof van ons volk te
versterken. We gaan op 15 februari beginnen met het nieuwe academische schooljaar en dan start een
drukke periode. Dit jaar hebben we ongeveer 22 kinderen in het internaat, ongeveer 10 mensen in de
verschillende leervakken in het beroepsonderwijs in Laitkynsew, zoals kleermakerij en borduren, het
maken van kaarsen, enz.
We zijn u dankbaar voor de hulp die u ons hebt gegeven en we bidden speciaal voor u opdat de
almachtige God al onze voornemens mag zegenen om de Heiland te leren kennen. Tegelijkertijd zouden
wij u allen graag willen uitnodigen om onze parochie te komen bezoeken. Misschien, indien niet allen,
dan toch enigen van u in uw vakantietijd. We zullen u zeer graag ontvangen.

VANUIT ONS MISSIECOMITE
De leden ontvingen kerst- en nieuwjaarswensen van zuster Socorro. Op de kaart staat :
Sluit je ogen
Denk aan alles
dat je liet glimlachen in het jaar
dat eindigt
en de vergeet rest.
Hopelijk zullen die glimlachen
zich duizendmaal vermenigvuldigen.
Gelukkig nieuwjaar
En daar sluit ik mij graag bij aan.
gr. René
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 30 december 2018 : Jur Schoone, zoon van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg
en broertje van Luuk, Leenderstrijp.
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn gelukkige ouders en familie. We hopen dat dit
kind veilig en gezond mag opgroeien, dat hij gelukkig mag zijn en leert leven in de geest van Jezus.

Overleden
* 17 januari 2019 : Riet Kuijpers-Bax, echtgenote van Peter Kuijpers (†). Ze heeft
gewoond in de Kroonakker en is 74 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze familie en ieder die door dit
overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op
hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan
en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en hen steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

WERELDJONGERENDAGEN PANAMA 22 – 27 JANUARI 2019
“Het is hier zo anders dan in Nederland : jong en oud samen,
vreugde om met elkaar het geloof te delen.”
Dit schrijft Erik Buster vanuit Panama. Erik is student
theologie en één van de jongeren van ons bisdom, die
deelnemen aan de Wereldjongerendagen.
Erik vertelt verder: ‘Het is allemaal zo anders georganiseerd.
Veel trager – ‘maniana’ – en dus met vertragingen zijn we
aangekomen. Maar wat een hartelijke ontvangst! De eerste
groep Nederlandse jongeren was overdag aangekomen en hadden een groots ontvangst gekregen. Wij
kwamen aan om twee uur midden in de nacht, maar ook toen waren een paar honderd mensen om ons te
verwelkomen. Pas om vier uur konden we naar onze gastgezinnen, soms heel arme mensen, met een
minimum aan sanitaire voorzieningen. Het is zo anders. Maar wat een hartelijkheid, wat een geloof. Het
lijkt wel of het constant feest is en dat is niet alleen vanwege onze aanwezigheid. Hun manier van leven
is uitbundig. Veel klappen, dansen, zingen. We worden erin meegenomen.’

Geloven
‘We worden ook meegenomen in hun manier van geloven. Zo was ik eergisteren met een aantal andere
jonge mensen uit Nederland in een dorp waar drie priesters een grote parochie bedienen. Er worden
processies gehouden met een Mariabeeld of een andere heilige, er is stille aanbidding met de
mogelijkheid om het sacrament van verzoening te ontvangen, en dan is het ook ineens mogelijk om 45
minuten lang te dansen in de kerk en zo de vreugde van het gezamenlijke geloof te delen met elkaar.
We gingen ook op huisbezoek bij mensen, in kleine groepjes. Ik zie dan de schrijnende armoede. De wc
kan een gat in de grond zijn, terwijl er wel een grote televisie aanwezig is. Uitersten. Je komt echt onder
de mensen en proeft wat hen bezig houdt. Het is mooi om stil te staan bij wat de paus schrijft tegen de
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achtergrond van de vreugde van het geloof die we iedere keer weer ervaren in de ontmoetingen van de
mensen hier in Panama.’

Bezoek van paus Franciscus
Het hoogtepunt van de Jongerendagen was het bezoek van paus Franciscus.

Hij heeft zondagmorgen, 27 januari, de Wereldjongerendagen in Panama afgesloten met een
eucharistieviering in Metro Park. Op dat gigantische plein waren intussen 700.000 jongeren uit de hele
wereld samengetroept. De paus herhaalde zijn oproep om 'ja' te zeggen tegen een christelijk leven, en
dat ook 'nu' in de praktijk te brengen.
De paus beschreef het gevaar van 'in een soort wachtkamer te leven, en te blijven zitten tot je wordt
geroepen. Je denkt dat jouw Nu nog niet is gekomen, dat je te jong bent om te dromen van en te werken
aan een toekomst'.
De paus besloot met een oproep aan de jeugd: 'Blijf op pad gaan, blijf leven in vertrouwen, en deel dat
ook. En vergeet niet: jullie zijn niet morgen, jullie zijn niet intussen, jullie zijn de Nu van God.'
Tijdens de algemene audiëntie op 30 januari blikt de paus
terug op de Wereldjongerendagen in Panama. De paus
was nog in de wolken van deze Wereldjongerendagen. Hij
maakte er geen geheim van dat dit te danken was aan de
goede indruk die de jongeren uit 180 landen op hem
hebben gemaakt in Panama-Stad, waar hij zaterdag de
avondwake met de jongeren leidde en zondag voor
700.000 pelgrims de slotviering van de
Wereldjongerendagen had opgedragen.
De paus bekende dat de jonge pelgrims uit al die verschillende landen met hun blijheid en enthousiasme
grote indruk op hem hadden gemaakt. “Al die vlaggen van zoveel nationaliteiten samen, zwaaiend in de
handen van die gelukkige jonge mensen is een profetisch teken. Het gaat in tegen de actuele, trieste
trend van nationalisme, dat muren bouwt, dat zich afsluit voor universaliteit en voor de ontmoeting
tussen mensen.” aldus de paus.
Heel veel Nederlandse jongeren, die niet naar Panama konden gaan, zijn
op 27 januari jl. op het eiland Ameland samengekomen. Met een 180-tal
jongeren hebben ze met twee Nederlandse bisschoppen een heel
programma doorlopen. De eucharistieviering was in de H. Clemenskerk
in Nes, waarbij als gastkoor het Brigida Anúnakoor uit Geldrop optrad. Met elkaar hebben de jongeren
hun geloof gevierd. en de saamhorigheid in het geloof ervaren. Dat geeft kracht voor de toekomst.
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De volgende wereldjongerendagen, het grootste jongerenevenement ter wereld, zal in 2022 in de
Portugese hoofdstad Lissabon plaatsvinden.

GELOVEN HEEFT CONSEQUENTIES !!
Van onze ouders hebben we het geloof ontvangen. Een prachtig geschenk dat ons in handen is gegeven.
Dit geloven ontstaat in de huiselijke kring. Geborgenheid en veiligheid zijn basisgegevens waarin het
geloven en het vertrouwen kunnen groeien.
Zo bestaat er een kinderlijk geloof. Kinderen ervaren aan den lijve hoe ouders met elkaar omgaan, hoe
de gezinssituatie is en hoe daarin het geloof kan groeien. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met
christelijke waarden en normen. Heel de beleving, die je als kleuter, kind en puber meekrijgt, vormt je
persoonlijkheid.
Geloven is een kwestie van relatie, met God en met de mensen. En dat we daarin dienen te groeien,
dienen te investeren, met vallen en opstaan, is vanzelfsprekend. Geloven gebeurt niet vanzelf zoals een
relatie ook niet vanzelf geschiedt. Daar dien je wel iets voor te doen. Daar dien je aan te werken. Dat
kost inspanning, overtuiging, bezinning, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin.

Geloven heeft consequenties !! Heel normaal, zult u zeggen. Je dient toch voor je overtuiging, voor je
geloof uit te komen zoals gelovigen in andere godsdiensten ook doen. Als het christelijk geloof je
dierbaar is, een steun voor je betekent, laat dat dan ook merken. In je persoonlijk leven, in je kerkelijk
leven.
Christenen komen immers samen in het kerkgebouw om het leven te vieren: de wekelijkse eucharistieviering, de gezinsvieringen, de geboorte, de eerste communie, het vormsel, huwelijk, uitvaart, enz. Ze
komen samen rond het Woord van de Heer en willen door Hem bemoedigd en gesterkt worden.
Gelovigen gaan tot Maria en steken een kaarsje bij haar aan. Het kerkgebouw staat er. De voorzieningen
zijn er. Het aanbod, de uitnodiging, ligt er. Met elkaar kunnen we toch een vitale kerkgemeenschap
blijven als ons geloof ons maar blijft aanspreken. Als we er maar iets aan doen!!

KALENDER
* 17 februari : 10.00 uur :presentatieviering vormelingen
* 19 februari : 10.30-11.30 uur : Op de koffie/thee bij de pastoor, pastorie
* 24 februari : 11.30 uur : kennismakingsviering 1e communicanten
* 28 februari : 15.00 – 16.30 uur : bijeenkomst 90+ met prinsenpaar in de pastorie
* 2 maart : 19.30 uur : carnavalsmis
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GOUDEN JUBILEUM KBO
Graag maken wij gebruik om via deze nieuwsbrief een stukje
te schrijven namens de KBO- Leende . Dankzij de vele
vrijwilligers die ons binnen onze vereniging zijn voorgegaan,
vieren wij dit jaar op 15 maart ons gouden jubileum.
Vele verenigingen binnen onze dorpskern hebben deze mijlpaal al gehaald. Leende kenmerkt zich
immers door een groot en sterk verenigingsleven. Dit jaar zouden we 65 jaar bestaan, maar door de
keuze van een eerder bestuur is er een nieuwe telling gestart vanaf 1969.
KBO-Leende is opgericht in 1969, en ontstaan uit de oude Bejaardenbond. Uit een oud schriftje, bijgehouden door Rika v Engelen, lezen we dat de eerste activiteiten al plaats vonden in 1954.
Op 23 augustus 1954 vertrok de eerste reis met een bus van de EMA, richting Rhenen, waar dierenpark
werd bezocht en nadien Grave en Tiel. Zoals toen gebruikelijk werden de deelnemers bij vertrek
uitgezwaaid door de burgemeester, de secretaris en het gemeentepersoneel. Bij thuiskomst werden ze
ingehaald door de fanfare. Nu benoemen wij een busreis als een activiteit, maar in die tijd leek het meer
op een dorpsevenement. Volgens deze gegevens was dit ook de enige jaarlijkse activiteit.
Met een batig saldo van fl. 291.56 werd de bejaardenbond in 1969 opgeheven en ontstond de KBOLeende. (= Katholieke Bond van Ouderen) Vanuit dit gegeven bestaat KBO-Leende nu 50 jaar.
De KBO is een gezonde vereniging met ruim 300 leden. Vanuit de huidige KBO zijn er ook andere
vrijwilligersgroepen ontstaan, die nu nog actief zijn, te denken aan de Torenzangers , de siergroep enz.
Toch is er de laatste 50 jaar veel veranderd binnen onze vereniging. Er zijn meer ouderen, maar deze
blijven veel langer actief in het arbeidsproces. Mensen zijn mobieler en kunnen gaan waar zij willen. Dit
alles maakt het voor de KBO-Leende ook moeilijker om jonge ouderen te binden.
Het ledenaantal loopt terug, terwijl wij als bestuur hen ook wat te bieden hebben. Leden krijgen bij
meerdere bedrijven in Heeze/ Leende korting met hun ledenpas en ook de abonnementskosten bij een
sportschool zijn aanzienlijk lager.
Door het kringbestuur maken de 3 kernen (= Heeze, Leende, Sterksel) zich sterk om de positie van de
ouderen te versterken in de gemeentelijke politiek.
KBO-Leende maakt deel uit van KBO Brabant. Deze organisatie praat mee en heeft zeker ook invloed
op het ouderenbeleid in de landelijke politiek.
Mocht u belangstelling hebben voor onze vereniging, kijk eens op onze site www.kboleende.nl
Natuurlijk hopen we om op 15 maart 2019 samen met onze leden en genodigden een onvergetelijke dag
te maken van ons gouden jubileum.
Namens KBO-Leende
Annie Verhoeven-Maas
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TER INSPIRATIE : even alleen zijn
Ik trek mijn schoenen uit - mijn ambities,
ik doe mijn horloge af - mijn planning,
ik zet mijn mobieltje uit – mijn sociale contacten,
zet mijn bril af - mijn visies,
leg mijn pen neer - mijn werk,
leg mijn sleutels neer - mijn zekerheid,
om alleen te zijn met U,
enige ware God.
Nadat ik met U ben samen geweest
en innerlijk rustig en rijker ben geworden
trek ik mijn schoenen aan
om in uw spoor te gaan,
doe ik mijn horloge om
om te leven in uw tijd,
zet ik mijn mobiel aan
om positieve berichten te sturen,
zet ik mijn bril op
om te kijken naar uw wereld,
steek ik mijn pen bij me
om uw gedachten op te schrijven,
pak ik mijn sleutels op
om uw deuren te openen.
(naar Graham Kings)
=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater W.
van Meijl, tel. 06-12151593.
Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl

