
 

 

          

 

 

 

 

 

parochie   H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende 

                      

 

VOORWOORD 

 

Op zondag 4 september jl. heeft onze paus Franciscus in Rome de bekende zuster Moeder Teresa 

(1910-1997) heilig verklaard in aanwezigheid van honderdduizenden gelovigen. Deze missiezuster 

is geboren in Skopje, Albanië, en kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede omwille van haar werk 

in de armste buurten van de Indiase miljoenenstad Calcutta. Moeder Teresa wordt de engel van de 

armen genoemd. In 1950 stichtte ze de congregatie van de Missionarissen van Naastenliefde. Deze 

congregatie telt momenteel zo’n 4.500 zusters, verspreid in 133 landen, waaronder Nederland 

(vestiging in Amsterdam en Rotterdam). 

 

De heiligverklaring is volgens Vaticaankenners uitzonderlijk snel 

gegaan. Reeds 6 jaar na haar dood (1997) werd ze zalig verklaard en 

nu is ze dus officieel heilig verklaard, ook al heeft men kritiek op haar 

werkwijze.  

 

Waarom worden er de laatste jaren zoveel mensen heilig verklaard? 

vraagt u zich misschien ook af. Wat betekent eigenlijk zo’n 

heiligverklaring? Wat is daar de meerwaarde van? En voor wie? 

 

De grootste eer die de Rooms Katholieke Kerk iemand kan bewijzen, 

is de heiligverklaring. Paus Franciscus heeft moeder Teresa in dit Heilig Jaar van Barmhartigheid 

heilig verklaard om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die barmhartigheid is. De kerk dient 

een kerk van de armen te zijn. Miljoenen katholieken zien in Moeder Teresa een voorbeeld van die 

barmhartigheid. Een charismatische vrouw, diep doordrongen van Gods liefde, die in concrete 

mensen zichtbaar en voelbaar wordt. Vanuit deze intense liefde tot God én Jezus heeft Moeder 

Teresa zich het lot van de zieken, de stervenden en de hongerigen sterk aangetrokken. Zij heeft de 

vele armen te eten gegeven, niet alleen voedsel, maar ook aandacht, liefde, zorg, en nabijheid. “Ik 

doe het voor Jezus”, zei ze. Zij was de soberheid en eenvoud in persoon en het dagelijks gebed was 

voor haar én haar medezusters het beste medicijn.  

 

Voor een heiligverklaring zijn twee mirakels nodig. 

Maar het echte mirakel is dat zij = Moeder Teresa 

het woord uit het evangelie: 

“Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven”(Mt. 25,36) 

tot leven heeft gebracht.  

 

Zo blijft zij ons aanspreken en is zij, wereldwijd, het gelovige voorbeeld bij uitstek. Een heilige tot 

wie we ons in gebed mogen richten. 

 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl  

 

 

Jaargang 7, nummer 8,  oktober 2016 



 2 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

* Op maandag 19 en dinsdag 20 september staat een grote mobiele hijskraan voor de toren van onze 

kerk. Dit heeft te maken met de werkzaamheden van de KPN, die in onze toren hun zendinstallatie 

hebben. Deze dient verbeterd én aangevuld te worden, waardoor allerlei materiaal naar boven wordt 

gehesen.  

 

* Met 30 koorleden waren we present op maandagavond 19 september in de grote kamer van de 

pastorie. Harry en Mirjam Geilenkirchen trakteerden de koorleden bij gelegenheid van hun 40-jarig 

huwelijk.. Mirjam is sinds mei 1995 dirigente van ons dameskoor en ze dirigeert ook als de 

parochiële koren samen zingen. Van harte proficiat aan dit robijnen huwelijkspaar met dank voor 

hun grote betrokkenheid binnen het koor én geluk en zegen gewenst op hun verdere levensweg. 

 

* In het weekend van 24 en 25 september werd in Geldrop het 125-jarig bestaan van de H. 

Brigdakerk gevierd. Op zondag 25 september werd een pontificale hoogmis gevierd met mgr. G. de 

Korte als voorganger. Deze eucharistieviering werd opgeluisterd door het eveneens jubilerende koor 

van de Brigidakerk (zij bestaan 40 jaar)  en het Brigida Annakoor. De aanwezigheid van de beide 

Geldropse gilden gaf de viering extra cachet. Onze hartelijke gelukwensen bij deze feestelijke 

gebeurtenis in de H. Nicasiusparochie. 

 

* Op zondag 25 september hebben we de eerste gezinsviering van dit nieuwe 

schooljaar gehouden met als thema: de kracht van het web. Elke draad telt. Op 

een aanschouwelijke manier werd dat in de viering duidelijk gemaakt: de kerk, 

Jezus zelf, is het middelpunt, onze kracht en inspiratie. Met dank aan het Strijper 

kapelleke voor de muzikale invulling. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van november te laten verschijnen. 

 

 

OKTOBERMAAND :  BIDDEN VAN HET ROZENHOEDJE 

 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt in de oktobermaand op maandagavond het 

rozenhoedje in onze kerk gebeden. Een goede gewoonte om met elkaar te bidden 

voor de vele noden die er onder de mensen leven, in het klein en in het groot. Het 

gebed is toch een krachtig middel om steun te ervaren en tot rust te komen. 

Maria wil ons daarbij een voorbeeld én hulp zijn. 

 

Wij willen deze traditie in ere houden en nodigen u uit om met ons het 

rozenhoedje te komen meebidden. Op elke maandagavond in oktober zal iemand om 19.00 uur het 

rozenhoedje voorbidden. Er zal telkens een koor aanwezig zijn, dat enkele Marialiedjes laat horen. 

U bent van harte welkom.  

 
In Leenderhof wordt op woensdag 26 oktober om 19.00 uur in het grand café het rozenhoedje 

gebeden. Ook hier bent u van harte welkom, samen met de bewoners van Leenderhof. 

 

 

 

VANUIT ONS PAROCHIEEL MISSIECENTRUM 

 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we u geschreven over de totale opbrengst van de Vastenaktie (= 

€ 16.500) voor het project ‘Apparatuur in gezondheidscentra in Kameroen. Op 13 september jl. 

ontvingen we onderstaande e-mail van ons parochieel missiecentrum: 
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september 2016  
 
Aan de parochianen  van de R.K. kerken in Budel en omgeving, 

Beste mensen,  
Tijdens de vastenactie in het voorjaar van 2016 heeft U met z’n allen veel geld opgehaald om in 
het binnenland van Kameroen , licht in de duisternis te brengen, speciaal voor 5 medische 
missieposten . De solar-panelen , accu’s , kabels etc. hebben wij in juni per zeecontainer naar 
Kameroen gezonden en deze zijn inmiddels op de plaats van bestemming gearriveerd. 

In november gaan wij samen met 2 studenten van het R.O.C. in Dordrecht en een paar studenten 
uit Kameroen  de zaken installeren. Wat een wonder zal dat zijn als er in plaats van stallantaarns 
een hoeveelheid led-lampen licht geven , zomaar gratis licht uit de Hemel [ Budel ] .     De 
verzorging van de patiënten zal er veel beter en veiliger op worden.          

Eind augustus hebben wij de gelden van Codaid-vastenactie ontvangen en zullen de solar 
verlichting in het begin van het volgend jaar aanvullen met koelboxen , enkele generatoren en 
zuurstof-concentrators [ een  soort stofzuiger die zuurstof uit de lucht haalt om mensen te 
beademen ] . 
Namens de Sisters Francis , die de medische posten beheren , heel veel dank voor Uw donatie. 
Wij zullen U op de hoogte houden van de voortgang. 

Met vriendelijke groet , Peter van Leerdam 

PAROCHIECHRONIEK 
 

Overleden 
* 9 september 2016 :  Lau Snoeijen, echtgenoot van Jo Snoeijen-van Deursen. Hij heeft 

    gewoond in de Broekerstraat en kort in Leenderhof en is 88 jaar geworden. 

* 13 september 2016 : Anneke de Greef-van den Broek, echtgenote van Toon de Greef 

   (†). Zij heeft de laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 94 jaar geworden. 

  

Ons medeleven gaat uit naar deze families 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 steunen. 

 

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,  

in de palm van Gods hand. 

 

 

 

ATTENTIE 

 

Parochievrijwillig(st)ers : heeft u de VIP-avond, of de dankjwel-avond genoteerd op zaterdag 19 

november 2016. We beginnen met een eucharistieviering en aansluitend het ontspannend gedeelte 

in de Meent. Het duo Lolly-Pops uit Someren zal optreden. U ontvangt nog een uitnodiging.  

Reserveer de avond vast.  Hij is de moeite waard !! 
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VANUIT DE NIEUWE PAROCHIE 
 

Voor het eerst sinds de fusie van de H. Nicasiusparochie (= 1 januari 2015) hebben alle leden van 

het pastoraal team mét alle bestuursleden op 8 september 2016 in Geldrop met elkaar vergaderd. 

Een positief gegeven. Met elkaar overleggen hoe we de fusie handen en voeten kunnen geven. 

* Het pastoraal team bestaat uit de pastores Sjef van der Maazen (Geldrop), Jacques Koeg (Mierlo),  

   Wim van Meijl (Leende en Sterksel), pater Mervin (Heeze) en diaken Henri van Leuken. 

* Het parochiebestuur bestaat momenteel uit 3 leden: mgr. R. Mutsaerts, voorzitter, en de leden 

   John Hessels (Mierlo) en Anneke Hulsen (Leende).  (Van de andere locaties is er geen  

   vertegenwoordiging meer.) 

 

Onder leiding van mgr. Mutsaerts werd de vergadering gehouden, maar de bijeenkomst verdient 

geen schoonheidsprijs. De in de parochie ontstane problemen werden niet in overleg met elkaar 

besproken en er zijn helaas geen concrete afspraken gemaakt. 

 

WERELDMISSIEMAAND 2016 :  Filippijnen 

Op 23 oktober is het Missiezondag. Onze aandacht zal dit jaar gaan naar de katho- 

lieke gelovigen in de Filippijnen, met als thema “Getuigen van barmhartigheid”. De 

Filippijnen bestaan uit vele eilanden en is het enige land in Azië waar de 

meerderheid van de bevolking katholiek is. 

Gezinspastoraat 
MISSIO zal in de Wereldmissiemaand oktober onder meer aandacht 

besteden aan het gezinspastoraat op de Filippijnen, met name aan de 

inzet van de missiezusters benedictinessen. Zij helpen gezinnen in 

Tacloban hun leven weer op te bouwen en in eigen hand te nemen na de tyfoon 

Haiyan. In Manilla zorgen de zusters voor de opvang van straatkinderen en 

gezinnen en helpen hen eigen inkomsten te genereren. 

 Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.  

 

Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort 

uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 

 

TER  INSPIRATIE : missie is ook hier 

 
Missie is een zaak van ieder van ons 

Jij en jij en jij …. en wij. 

 

We hebben allemaal onze missie, 

onze taak voor de ander: 

in het gezin waarin je leeft, 

in de buurt waar je woont, 

op de plaats waar je werkt, 

de zieke die je bezoekt, 

de hulpbehoevende naast je deur 

of de oproep veraf in een missiegebied. 
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Ieder beleeft zijn missie op zijn eigen manier en met zijn eigen talenten en mogelijkheden. 

Maar telkens gaat het om hetzelfde: 

 

we zijn hier niet voor onszelf 

en onze gemeenschap is geen doel op zich, 

maar een middel 

om deze wereld zijn echte bestemming te geven: 

 

een plek te worden waar Hij die heet “Ik zal er zijn voor u” 

de rode draad én de inspiratie wordt. 

 

KALENDER 

 

* Op zondag 30 oktober vieren we het feest van Allerheiligen. Beide parochiële koren zullen in de 

eucharistieviering van 10.00 uur zorgen voor de muzikale invulling. U bent van harte welkom. 

* Op woensdag 2 november vieren we het feest van Allerzielen. Om 19.00 uur is een eucharistie- 

viering waarin we onze dierbare overledenen zullen gedenken, bijzonder hen die sinds Allerzielen 

vorig jaar zijn gestorven. Deze families ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. 

=======================================================================

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pater W. van 

Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom. 

Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.  

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com      De pater  is ook bereikbaar onder 06-12151593 

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl  

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochie-leende.nl/

