Parochie

H. N i c a s i u s
jaargang 12
nr. 9
oktober 2021

Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
De maand oktober is weer begonnen. Van oudsher is deze maand de missiemaand in de wereldwijde
katholieke kerk. Deze maand nodigt ons uit om stil te staan bij de missionaire zending van elke
christen. Deze zending, deze taak, gaat terug naar de woorden van
Jezus, toen Hij afscheid nam van zijn leerlingen en hen op het hart
drukte : "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en
doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben
met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld." (Mt. 28, 19-20)
Jezus vraagt zijn volgelingen dus om erop uit te trekken, om over
Hem te getuigen en zijn Blijde Boodschap in de hele wereld handen
en voeten te geven. (zie blz. 4) Hoe kunnen we dat concreet doen?
vraagt u zich wellicht af.
Het begint vrij eenvoudig, zou ik zeggen : door goed te doen op die
plaatsen waar ik leef, werk en woon. Goed te doen in woord en daad. Een luisterend oor, een
uitgestoken hand, een verzoenend gebaar, een lieve attentie voor wie het nodig heeft, een positieve
instelling, mensen met elkaar verbinden i.p.v. ze uit elkaar te drijven, enz. Er zijn zoveel
mogelijkheden om goed te doen, om opbouwend in het leven te staan. Dat heeft allemaal met die
missionaire taak te maken.
Maar er is natuurlijk méér. Als volgelingen van Jezus – we zijn immers in Zijn
naam gedoopt – dienen we Hem ook te kennen. Hoe zou ik Hem bekend kunnen
maken als ik Hem niet ken of veel te weinig van Hem weet ? Daarom hebben we
de bijbel, het geschreven woord van God.(zie blz.7) In het Nieuwe Testament
staan de verhalen over Jezus en ze zijn de moeite waard om te lezen. Hierdoor
ontvang ik de nodige inspiratie voor mijn leven en mijn manier van leven.
Natuurlijk ontvang ik ook de nodige inspiratie als ik in Jezus’naam samenkom
om Hem te gedenken. We denken aan de verschillende vieringen die er zijn en
met name aan de eucharistie. Gelovigen komen in de kerk bij elkaar om zich door
Jezus te laten aanspreken en zijn woord concreet te maken. In elke eucharistieviering wordt uit de
bijbel voorgelezen en krijgen de gelovigen een boodschap mee. Ze worden uitgezonden om Gods
boodschap levend te houden, in woord en daad. Dus ook hier staat die missionaire zending centraal.
De oktobermaand is een maand van de bewustwording. We hebben een concrete taak en God vraagt
van ons Hem, maar ook elkaar lief te hebben. God houdt van ons en deze liefde is geen bezit, maar
een gave. We dienen ze door te geven aan elkaar en zó mee te bouwen aan Zijn rijk van vrede en
gerechtigheid.
Met een missionaire groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Vanaf 19 juli jl. hebben de leden van de Zorgcoöperatie GraagGedaan een tijdelijke ontmoetingsplaats in de pastorie, omdat zij de Huiskamer in de Dorpstraat moesten verlaten. De pastorie wil een
rustige en veilige ruimte bieden, een huiskamergevoel, waar de mensen zich thuis voelen en elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Er zijn steeds 2 gastvrouwen aanwezig om de bezoekers
te verwelkomen. De openingsuren zijn zondag na de hoogmis tot 13.00 uur, maandag van 13.3016.00 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. De andere activiteiten van GraagGedaan vinden in
het nieuwe gemeenschapshuis, De Schammert, plaats.
* Nu de coronamaatregelen sinds 25 september jl. weer versoepeld zijn en het “oude normaal” in
zicht komt, komt het parochieel leven ook weer volop op gang. Natuurlijk zijn sommige
werkgroepen in de coronatijd hun werk blijven doen, zoals de leden van de siergroep of van de
poetsgroep. Ook de leden van de 1e communiewerkgroep én van de vormselvoorbereiding hebben
hun moeilijke taak met voldoening vervuld. De leden van het dames- en mannenkoor zijn weer volop
aan het zingen. En natuurlijk willen we het team van de kosters en lectoren niet vergeten. Zij waren
toch maar present ! Dankjewel voor deze betrokkenheid.
Deze week zijn leden van andere werkgroepen bij elkaar gekomen om met elkaar over hun taak én de
verwachtingen te spreken. Op dinsdag 28 september kwamen de leden van het FMC in de pastorie bij
elkaar. Zij zorgen voor het onderhoud van ons historisch kerkgebouw. Deze belangrijke taak blijft de
nodige aandacht en inzet vragen. Op woensdag 29 september kwamen de leden van de klusjesgroep
in de pastorie bij elkaar. De groep telt inmiddels 10 leden. Proficiat. Hun werk bestaat uit kleinere
taken in en rondom het kerkgebouw. Het zijn dingen die ook gedaan moeten worden. Op donderdag
30 september kwam het bestuur van de straatcontactpersonen bij elkaar om te overleggen hoe ze hun
werk kunnen opstarten. Dit werk is immers uiterst belangrijk, want de straatcontactpersonen zijn de
ogen en oren van de gemeenschap. Zij hebben vooral een signaalfunctie én willen anderzijds de
parochie dichter bij de mensen brengen, bij blijde maar ook bij droevige gebeurtenissen.
* Terugblikkend op de coronaperiode (vanaf 22 maart 2020) zijn we onze “coronasuisse” Johan Bax
bijzonder dankbaar voor zijn trouwe aanwezigheid en begeleiding. Johan was elke zondag vanaf 9.00
uur present om alles klaar te zetten én de kerkgangers te verwelkomen en hun vragen inzake hun
plaats in de kerk te beantwoorden.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van november te kunnen uitgeven. Uw
reactie, suggestie en/of bijdrage zien we gaarne tegemoet.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 12 september 2021 : Rebecaa Bax, dochter van Bram Bax en Diana
Davydova en zusje van Elizabeth, Heeze.
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan haar gelukkige ouders en
familie. We hopen dat dit kind veilig en gezond mag opgroeien, dat het
gelukkig mag zijn en leert leven in de geest van Jezus.
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Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij
voldoende ventilatie
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek
los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25
september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het
kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en
thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona
blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen
hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet
past bij het karakter van de Kerk.
Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen
die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel
roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen
nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat
niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een
dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad
van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor
alle volkeren’.
Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan.
Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op
voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en
zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op
dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor
meer informatie.
Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand
worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een
gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen
die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk
het gebruik van een eigen corporale.
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen.
Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen
besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van
harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven
betrachten.

DIGITALISERING
Volgens experts zorgt de digitalisering voor minder sociaal contact:
welke gevolgen hebben Uber en Zoom op ons sociaal gedrag?
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Maaltijden bestellen op het internet,
een museumbezoek via een app
en vergaderen met Zoom.
De digitalisering zorgt ervoor dat we steeds minder direct
menselijk contact hebben.
Dat heeft negatieve gevolgen voor hoe we met elkaar omgaan.
‘De publieke ruimte wordt ontmenselijkt.’
De coronamaatregelen, de lockdowns, de mondkapjes; ze hebben
de ontmenselijking van het ‘samen-leven’ alleen maar bespoedigd”,
schrijft historicus René Koekkoek onlangs in een opiniestuk in De
Volkskrant. Volgens hem zorgt de afname van het intermenselijke contact voor meer conflicten in de
samenleving. “Sociaal contact vraagt om een zeker aanpassingsvermogen. Als we daar niet
voldoende in getraind worden, dreigen zelfs kleine conflicten te exploderen. Nu de publieke ruimte
ontmenselijkt wordt, groeit dat risico steeds meer.”

WERELDMISSIEZONDAG 24 OKTOBER 2021
“We moeten immers wel spreken over
wat we gezien en gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen
van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar
de campagne voor de Wereldmissiemaand.
We worden opgeroepen om datgene wat
we meedragen in ons hart naar anderen te
brengen, aldus paus Franciscus.
Missio brengt in de Wereldmissiemaand
de kerk van Guinee, Afrika, voor het
voetlicht. De Republiek Guinee ligt aan de Atlantische Oceaan en heeft ongeveer 12 miljoen
inwoners. Het land is 6 keer zo groot als Nederland.
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in het zuiden van het
land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van
catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er
zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor
de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane
caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. Tijdens de eucharistieviering op 24 oktober
zullen we de christenen in Guinee gedenken. Uw gebed en bijdrage worden op prijs gesteld.
Contact
Missio
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
T +31 (0)70 - 304 74 44
E missio@missio.nl
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
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KLIMAATPELGRIMSTOCHT ‘GEWOON GAAN!’

Dertig internationale pelgrims lopen van 30 september tot en met 11 oktober door Nederland om
aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in
november bij de klimaattop in Glasgow.
De pelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en
GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als
kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin, geven Vastenactie en
GroeneKerken aan. We leggen nadruk op de urgentie van ons klimaatprobleem en roepen op tot
klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van
klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot
klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?
Als de pelgrims donderdag 30 september Nederland binnenkomen, is er een ontvangst waarbij zij een
klimaatpetitie ontvangen. Deze nemen ze mee langs de kerken op hun route. Vastenactie en
GroeneKerken verspreiden deze petitie ook onder alle kerken in Nederland en roepen hen op de
petitie te ondertekenen.
Vlak voordat de pelgrims de overtocht naar Engeland maken, wordt er samen met enkele andere
organisaties een landelijke klimaatetappe gehouden. De dag begint in Amsterdam en in Hoofddorp wordt
de Klimaatpetitie door monseigneur Gerard de Korte en René de Reuver (sriba PKN kerken) overhandigd
aan de pelgrims. Tijdens deze etappe kunnen enkele honderden mensen uit heel Nederland meelopen met
de pelgrims.
De pelgrimsroute door Nederland:
30 september: Enschede – Borne
1 oktober: Borne-Goor
2 oktober: Goor-Colmschate
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen

6
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort
6 oktober: Actiedag in Amersfoort
7 oktober: Amersfoort-Zeist
8 oktober: Zeist-Maarssen
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost
10 oktober: Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden
Voor meer informatie over de pelgrimstocht en de petitie, zie de website van GroeneKerken.
(Katholiek.nl, 14 september 2021)
Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping.
In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het
Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.
HOE KUNT U MEEDOEN?
Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn
verschillende manieren om mee te doen.
* Onderteken de internationale klimaatpetitie : https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen
de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.
* Loop mee met een klimaatetappe : https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober
sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.
MEER INFORMATIE?
Over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.
Over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

SAMEN LEREN KERK TE ZIJN : BISSCHOPPENSYNODE
U zult wellicht gehoord of gelezen hebben over een bisschoppensynode die om de zoveel jaren in
Rome plaatsvindt. Een bisschoppensynode is een overlegorgaan binnen de katholieke kerk dat door
paus Paulus op 15 september 1965 werd opgericht in zijn wereldbrief aan de bisschoppen.
Er bestaan drie soorten bisschoppensynoden :
1. de gewone bisschoppensynode, om de 3 à 4 jaar in Rome gehouden;
2. de buitengewone bisschoppensynode, bv. per continent;
3. de bijzondere, zoals die voor Nederland,
gehouden in 1980.
Een bisschoppensynode is dus een overlegorgaan tussen de paus en de bisschoppen uit
de hele wereld.
Zij beraadslagen over belangrijke vraagstukken die de gehele wereldkerk aangaan.
Een bisschoppensynode of een bisschoppenconferentie dient de collegialiteit met de paus
en tussen de bisschoppen onderling te
bevorderen, zoals gewenst door het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965).
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Paus Franciscus heeft besloten om de bisschoppenconferentie een geheel vernieuwde opzet te geven.
De paus wil er de lokale gemeenschappen bij betrekken. Samen zijn we immers kerk !! Samen is het
codewoord voor de kerk in dit millennium. In de komende
maanden zullen we in elke nieuwsbrief even stilstaan bij dit
belangrijk gegeven. Het gaat over de synode over synodaliteit.
We dienen samen te leren dat we samen kerk zijn. Maar hoe kun
je dat? We proberen in elke aflevering een antwoord te geven.
Op 7 september jl. publiceerde het Vaticaan het voorbereidend
document : voor een synodale kerk : gemeenschap, participatie
en zending. Dit schrijven dient als basis voor gesprekken die
eerst op regionaal niveau plaatsvinden (in de bisdommen en
parochies) en nadien op het niveau van de bisschoppenconferentie. Op 9 en 10 oktober wordt officieel het startschot gegeven
voor gesprekken aan de basis.

DOE MEE MET BIJBELZONDAG !!
Op zondag 31 oktober is het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we
deze dag extra stilstaan bij de bijbel.
Bijbelzondag heeft dit jaar het thema ‘Op zoek naar betekenis.’ De Bijbel geeft lezers op zoveel
manieren betekenis: de Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God. Op
Bijbelzondag nodigen we kerken en bijbellezers uit de betekenis van de Bijbel met elkaar te
delen. We stellen dit jaar Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5 centraal.
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil de bijbel dichter bij
de mensen brengen, in de kerk, in de geloofsgemeenschappen, in de
gezinnen. Op 13 oktober wordt de NBV21 gepresenteerd, de bijbel
voor de 21e eeuw. Het is een nieuwe bijbeluitgave: beter, scherper
en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties
van duizenden bijbellezers. We hopen dat de NBV21 eraan bijdraagt
dat het Woord de harten van de mensen raakt.

KALENDER
* In deze oktobermaand, rozenkransmaand, willen we een goede traditie in ere
houden, nl. het bidden van het rozenhoedje. Er zijn zoveel intenties waarvoor we
kunnen bidden. Mensen rekenen ook op ons gebed. Daarom nodigen we u uit om met
ons het rozenhoedje te komen bidden op maandagavond om 19.00 uur in de kerk.
Op 4 oktober met medewerking van het mannenkoor.
Op 11 oktober met medewerking van het dameskoor.
Op 18 oktober met medewerking van het mannenkoor.
Op 25 oktober met medewerking van het dameskoor.
* Op 9 oktober is om 15.00 uur een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van het gouden
huwelijksfeest van Joop en Leony Kummeling. Reeds nu al: van harte proficiat en alle goeds
toegewenst.
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* 24 oktober 2021. Deze zondag staat in het teken van “Kunst Smullen rondom de Toren”.Allerlei
vormen van kunst kunt u komen bewonderen. Van 14.30 uur tot 15.30 uur zal er een ingetogen
concert in de kerk plaatsen, verzorgd door leden van Exprezzo.
* Zoals in het verleden willen we ook dit jaar een gezamenlijke ziekenzalving aanbieden aan de
bewoners van Leenderhof, het Marijkeplein en andere geïnteresseerden. Wanneer? Maandag 25
oktober om 19.00 uur in het Grand Café in Leenderhof.
* Het feest van Allerheiligen vieren we op zondag 31 oktober om 10.00 uur met een feestelijke
eucharistieviering. Allerzielen wordt op 2 november om 19.00 uur in de kerk gevierd.
* Op 6 november vindt de jaarlijkse Sint-Maartensviering plaats. Om 18.30 uur vertrekt de optocht
met Sint-Maarten op zijn paard en de kinderen met hun lampions. Om 19.00 uur is een korte viering
in de kerk met afsluitend een kop warme chocomelk. Kinderen met ouders zijn hartelijk welkom !!

OP DE KOFFIE/THEE BIJ DE PASTOOR
Ook deze werkgroep wil na de coronaperiode weer starten en de mensen
uitnodigen voor ontmoeting en gesprek in de pastorie.
Het gaat, zoals in het verleden, om de ontmoeting tussen mensen die hun
partner verloren hebben. Zij worden in de pastorie uitgenodigd om bij een
kopje koffie/thee elkaar als lotgenoot te ontmoeten. Door het onderlinge
contact, het opbeurend woordje in het begin én op het einde van de bijeenkomst hopen we de
bezoekers innerlijke kracht en steun mee te geven. De 1e bijeenkomst is op dinsdag 2 november in de
pastorie van 10.30 – 11.30 uur.
Van harte welkom.

==================================================================
De maandelijkse 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

