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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
Wist u dat sinds enkele jaren de nationale actie bestaat “Week tegen Eenzaamheid”?
Elk jaar opnieuw vraagt de overheid onze aandacht voor deze actie.
Dat betekent dat de eenzaamheid een groot probleem is.
Er bestaat hierover zelfs een website (Eenzaam.nl).
Dit jaar vindt de actie plaats van 30 september t/m 7 oktober, waarbij
ontmoeting en verbinding centraal staan.
Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor, van jong tot oud, maar vooral bij oudere
mensen. Gelukkig gaat het voor de meeste ouderen fysiek goed. Maar toch zit er een wereld van
verschil tussen gezond zijn én zich goed voelen!! Volgens de statistieken zegt meer dan de helft van
de 75-plussers zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Dat baart de overheid
zorgen. En als we niets doen, zijn er in 2030 meer dan 1 miljoen ouderen die zich eenzaam voelen!
Daar dienen we iets tegen te doen! Maar hoe?
Iedereen wil zich graag goed voelen. Lekker in zijn vel zitten. Een goed leven hebben. En dat gun je
natuurlijk een ander ook. Ook die ander dient zich prettig te voelen. Maar het leven is niet zo
eenvoudig. Er zijn duidelijk aanwijsbare momenten waarop een mens zwaar getroffen wordt en zich
terugtrekt en zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als de partner komt te overlijden, als je
gedwongen wordt te verhuizen, als je minder mobiel
wordt en steeds maar moet inleveren. Dan ligt de
eenzaamheid op de loer. Dan dien je al die
“verlieservaringen” een plaats te geven, maar als je dat
niet alleen kunt? Dan heb je hulp van meelevende
mensen nodig.
En die mensen zijn er gelukkig. Zij bieden een
luisterend oor en willen dat de eenzamen zich weer
actief, gewaardeerd en verbonden weten met anderen.
Professionele hulp kan daarbij ook helpen.
“Een tegen Eenzaamheid” is het thema van dit jaar. Je kunt je afvragen: wat kan ik als enkeling
doen? Ons antwoord : spreek de eenzame aan! Het is altijd fijn als hij/zij weer op weg geholpen
wordt. Als je iemand kent in je familiekring, of bij kennissen of in je vereniging of in je buurt, die in
een moeilijke situatie is beland, spreek diegene aan en vraag hoe er ermee gaat op deze zonnige (of
juist regenachtige of koude of herfstachtige) dag, zonder over eenzaamheid te beginnen.
Praat over algemene dingetjes en nodig die persoon uit op een kopje koffie/thee. Doe misschien
samen een klusje in huis en maak een praatje. Dat kan overal over gaan. Heel belangrijk is : luister
goed en haak daarop in. Misschien komt het onderwerp eenzaamheid naar boven. Misschien kun je
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ook samen met de betrokkene een activiteit gaan doen, zoals samen wandelen, samen winkelen,
interesse tonen voor zijn/haar hobby, het hobby delen, een volgende afspraak maken, uitnodigen
voor vrijwilligerswerk, enz. enz. Er worden zoveel goede initiatieven genomen, zodat niemand
eenzaam hoeft te zijn. We zijn toch de hoeder van onze broeder, waarin Jezus ons is voorgegaan.
Met zonnige groet,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
* Na 1,5 jaar konden we op 3 juli jl. weer de wekelijkse eucharistie in Leenderhof vieren, weliswaar
op 1,5 meter afstand. Het was een blij weerzien voor allen; Het menselijk contact is zo belangrijk.
Ook de mensen, die vroeger naar deze viering kwamen, zijn van harte welkom. De misintenties van
de afgelopen periode worden nu ingehaald, zoals in de Middenstandsbelangen vermeld staat;
* Op 21 juli jl. zijn de leden van de pastorale werkgroepen in de pastorie bij elkaar gekomen om hun
werk in deze coronatijd te evalueren. Wegens corona is er geen kleutercatechese geweest. De eerste
communieviering heeft op 23 mei én 27 juni jl. plaats gevonden, waarbij de plaatsen in de kerk
beperkt waren. Toch zijn het fijne vieringen geweest. (zie Nieuwsbrief juni en juli). De vormselviering was op 26 juni, waarbij de leerlingen uit groep 7 én groep 8 het sacrament hebben ontvangen.
Ook dit was een mooie viering. Dit betekent wél dat het komend schooljaar geen vormselviering in
Leende zal plaatsvinden. De gezinsvieringen hebben door de coronamaatregelen helaas niet
plaatsgevonden.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van Marlies Dielis, die sinds 2016 haar
diensten heeft aangeboden. We zijn Marlies heel dankbaar voor haar grote inzet en betrokkenheid
voor onze 1e communicanten. Gelukkig hebben we Karin Lamers bereid gevonden om de plaats van
Marlies in te nemen. Dank je wel, Karin. Maar we zijn op zoek naar versterking van de werkgroep en
zouden graag een ouder van de Triangel in de groep willen zien. Wie voelt zich geroepen?
* Na de nodige informatie heeft pastoor Van Meijl zijn keuze gemaakt: een
degelijke elektrische fiets, die hij van de parochianen als geschenk heeft
gekregen n.a.v. zijn gouden priesterfeest. Hij is er heel blij mee. De eerste
honderd kilometer zitten er al op, laat de pastoor weten. Nogmaals dankt
hij de parochianen voor dit “praktisch” cadeau en hij laat weten dat er nog
ruim € 3000,-- over is voor onze zusterparochie in Laitkynsew, India. Ook
die christenen zijn blij met onze steun.
* Op zondag 15 augustus hebben we in een feestelijke eucharistieviering het feest gevierd van Maria
Tenhemelopneming. Het voltallig mannenkoor liet gregoriaanse gezangen horen en de pastoor stond
stil bij de positieve levenshouding van Maria, bij haar “ja” als antwoord op de vele uitdagingen van
het leven.
Onze paus Franciscus geeft ons de volgende gedachte mee :
“Soms doen zorgen, twijfels en droefheid ons naar de grond kijken, maar de
Tenhemelopneming van Maria laat ons naar boven kijken, want “op de
drempel van de hemel, is er een Moeder, die op ons wacht.
Zij houdt van ons,
Zij glimlacht naar ons en komt ons toegewijd te hulp.
Zoals alle moeders, wil Zij het beste voor Haar kinderen.”
(Paus Franciscus)
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* Eind augustus gaf Jac Staals te kennen dat hij om gezondheidsredenen zijn taak als kerkgids wil
beëindigen. Sinds de restauratie van de toren in 2000 is Jac actief geweest om mensen te laten
genieten van een prachtig panorama vanuit de toren. Hieruit is de werkgroep kerkgidsen ontstaan, die
een rondleiding geven in ons prachtig kerkgebouw én de mogelijkheid bieden om de toren te
beklimmen voor een schitterend uitzicht (bij goed weer). Jac heeft deze taak met veel liefde, kennis
van zaken én toewijding vervuld, waarvoor ze hem heel dankbaar zijn. Wij waarderen zijn grote
betrokkenheid voor ons kerkgebouw.
Inmiddels is de werkgroep kerkgidsen uitgebreid en Lenie Mijs is de contactpersoon (tel.206.2225).
Bij haar kunt u terecht voor informatie én rondleiding.
* Op zondag 29 augustus hebben we gecollecteerd voor de Miva (= Missie Verkeersmiddelen Actie)
Wegens de coronamaatregelen heeft de beperkte kring van gelovigen toch € 812,90 gegeven, mede
door een grote gift. Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. Het geld komt ten goede aan de
medische worg voor de meest kwetsbaren in Kenia.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van oktober te kunnen uitgeven. Uw reactie,
suggestie en/of bijdrage zien we graag tegemoet.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 24 juli 2021 : Levina Zoë de Werdt, dochter van Geert-Jan de Werdt en
Anouk Konings en zusje van Luna, Valkenswaard
* 8 augustus 2021 : Finn Bax, zoon van Patrick Bax en Sanne Mertens,
Margrietlaan, Leende
* 15 augustus 2021 : Vince Verhoeven, zoon van Bram Verhoeven en Jolien
van Kuijk en broertje van Revy, Oostrikkerdijk, Leende
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn 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.

Overlijden
* 2 september 2021 : Lies Verhoeven-Heesakkers, weduwe van Jan Verhoeven. Ze woonde de
laatste jaren in Nicasiushuis en Marijkeplein en is 88 jaar geworden.
Ons meeleven gaat uit naar deze familie en naar ieder die door dit overlijden
getroffen is. We wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en
hopen dat zij die weg niet alleen hoeft te gaan en mensen mag 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.
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NIEUW PASTORAAL WERKJAAR
Voor veel kinderen en jongeren is een nieuw
schooljaar begonnen. Uit de startblokken !! zou je
mogen zeggen. Vol hoop en met veel goede moed
dit nieuwe schooljaar beginnen!
Als geloofsgemeenschap willen in deze coronaperiode met veel mogelijkheden
stilstaan bij dit nieuwe begin.
Het mag weer !
Fris uit de startblokken!!
Je wordt uitgenodigd de draad weer op te nemen.
Goede tradities in ere te houden.
Hoe gemeenschapsvormend is het als we ’s zondags
in de kerk bijeenkomen om ons geloof te vieren én
God en elkaar te ontmoeten !!
Als parochiegemeenschap willen we onze kinderen en gezinnen helpen om te groeien in ontvankelijkheid
voor geloof en spiritualiteit, in deze veranderende samenleving. We starten met een nieuw pastoraal jaar.
* Ouders kunnen hun kind weer aanmelden om hier ter plaatse gedoopt te worden.
* Ouders ontvangen van de parochie een uitnodiging voor de 1e communieviering.
* Dit schooljaar zal er geen vormselviering plaatsvinden, omdat vorig schooljaar de kinderen uit
groep 7 én 8 het sacrament hebben ontvangen (zie blz. 2)
* We hopen weer te kunnen beginnen met de gezinsvieringen. U leest het in de Nieuwsbrief.
* De kleutercatechese als voorbereiding op Kerstmis en Pasen staat al gepland.
* Voor kerkelijke uitvaarten kunt u weer bij ons terecht.
* enz., enz.
Met elkaar willen we hier ter plaatse de kerk van Jezus handen en voeten geven.

WERELDGEBEDSDAG VOOR DE ZORG VOOR DE SCHEPPING
Wist u dat onze paus Franciscus, n.a.v. zijn wereldbrief “Laudato si” (wat vertaald betekent:
Geprezen zijt Gij) sinds 2015 een Wereldgebedsdag heeft ingesteld die op 1 september valt?
De paus roept alle mensen, wereldwijd, op om te bidden voor de zorg voor
de schepping en actie te ondernemen tegen de klimaatontsporing. De paus
ziet die dag als een kans “om God te danken voor het wonderlijke werk dat
Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd en om zijn hulp in te roepen bij de
bescherming van de schepping.”
„In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Dat zijn de allereerste
woorden in de Bijbel, in het boek Genesis. God staat dus aan het begin van
de schepping. Hij heeft alles, ook de mens geschapen. Die mens is een
beeld van God. Hij dient de aarde te beheren en te bewerken. Een grootse
opgave, waar niet ieder mens zich van bewust is. Daarom één dag in het jaar
om God te danken voor zijn wonderlijk werk. Maar tegelijk een oproep aan de mens om zich in te
zetten voor die schepping.
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Uit verschillende rapporten weten we dat het niet goed gaat met
onze aarde. De grootste bedreiging is de ontsporing van het
klimaat. Denk aan de overstromingen, niet alleen bij ons, maar
ook elders in de wereld (China, New York). Denk aan de
bosbranden in diverse landen, wereldwijd.
Het wordt de hoogste tijd dat er concreet gehandeld wordt.
De paus blijft de milieuproblematiek onder de aandacht brengen.
Vandaar die jaarlijkse gebedsdag op 1 september. Als we elk
jaar één dag bidden voor het klimaat, resten ons nog 364 dagen
om dat gebed in de praktijk om te zetten.

CHRISTUSBEELD
Is het u in de vakantie ook opgevallen dat je heel wat Christusbeelden te zien krijgt als je tenminste
wat rondkijkt in kerken en abdijen, als die tenminste toegankelijk zijn?
Sommige beelden laten een strenge Christus zien, die op de troon zit en de goede mensen van de
slechte scheidt.
Er zijn afbeeldingen van Jezus die zich laat dopen in de Jordaan, of die met zijn vrienden op de berg
Tabor is en daar begint te schitteren, of die de voeten van zijn leerling Petrus wast, of die het laatste
avondmaal viert met zijn leerlingen, of de vele afbeeldingen van Jezus op het kruis.
In Paray-le-Monial (Frankrijk) is een stokoud beeld van de gekruisigde
Jezus te zien, een beeld dat erg gehavend is overgeleverd. Jezus heeft er
maar één arm, die Hij als het ware naar ons uitstrekt. Alle pijn en
machteloosheid van de wereld spreekt uit zijn gehavend en bloedend
lichaam, maar die ene arm geeft ons hoop.
Want wat er ook allemaal mis is in onze samenleving,
zolang er mensen zijn
die een arm uitsteken naar elkaar,
om hulp te vragen en te krijgen,
heeft het kwaad niet het laatste woord.

WIE IS GOD VOOR MIJ ?
Wie is God? Het is een dringende vraag als je in een crisis komt, vertelt lekendominicaan Kees
Nypels, die mopperend en lezend, delend en biddend zijn weg zoekt door hartfalen. Een kleine en
kwetsbare getuigenis.
Als lekenbroeder ben ik een zoekende in de woestijn. Vooral als het over God gaat, gebeurt er bij mij
van alles en dat wil ik je graag vertellen.
Ik heb hartfalen en dat is een chronische ziekte. Soms vervloek ik God en vraag ik mij af waar God
is. Waarom ik? Soms vraag ook ik me wel af of God wel bestaat. Waarom doet God dan niets met
mij en wordt mijn gezondheid maar niet beter?
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Ik lees veel in boeken en bij Eckhart heb ik goed kunnen lezen wat God niet is. Mijn grote vraag is
wat God wel is. Ik denk dat ieder die in crises is wel met deze vragen leeft. Ik in ieder geval wel.
Vaak hoor ik antwoorden van dat ik het overdrachtelijk moet zien. Daar kan ik echt niets mee. Ook
theologische verhalen halen mij niet uit de crises.
Sommige broeders en zusters weten het wel en komen met grote
woorden. Maar ik heb nog het meeste aan de broeders en zusters die
zwijgen bij mijn gemopper en mijn zoektocht. Dan voel ik erkenning
dat zij het ook niet goed weten.
Mijn vraag is wat heilzaam is en waar ik God kan zoeken.
Toch heb ik antwoorden. De mensen die empathisch met me zijn, die
mij laten vertellen en luisteren, zijn zij niet de God die in mensen zit?
In de ziel van mensen? De mensen die mij spontaan een kaart of briefje
sturen? Niet met vragen, maar waar ik steun uit kan halen? Zit God
daar niet in?
Zijn wij mensen niet in staat om voor elkaar God te zijn? Dit is niet
gemakkelijk, maar zoals Eckhart zegt, zit God in de ziel. Voor iedereen
bereikbaar, maar o zo moeilijk.
Ik blijf maar veel bidden, want dat doet mij goed. En ook mag ik best mopperen op onze God, zeker
als ik weer eens een rotdag heb gehad.
(Kees Nypels o.p.)

INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES

Paus Franciscus heeft op 20 september 2020 (= midden in de coronapandemie) tijdens het
Angelusgebed officieel aangekondigd dat de volgende editie van het Internationale Eucharistische
Congres van 5 tot 12 september 2021 zal plaatsvinden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
Oorspronkelijk was gepland dat het congres in september 2020 zou plaatsvinden. Om de deelnemers
een hart onder de riem te steken, heeft paus Franciscus aangekondigd dat hij zal voorgaan in de
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slotviering op zondag 12 september 2021.
De heilige Eucharistie is de bron van het leven en de zending van de Kerk, zei paus Franciscus, die
de gelovigen uitnodigde om zich geestelijk voor te bereiden op het congres en om indien mogelijk
eraan deel te nemen.
Het Internationale Eucharistische Congres wordt sinds 1881 in principe om de vier jaar en telkens
op een andere plaats georganiseerd. Alle informatie over het evenement is online te vinden.

KALENDER
Ook al leven we nog in coronatijd, toch willen we voorzichtig enkele activiteiten vermelden.
* 11/12 september : Open Monumentendag. Aan deze landelijke actie willen we medewerking
verlenen, omdat we een historisch kerkgebouw hebben. Daarom zal de hele kerk geopend zijn op
zaterdag 11 september van 14.00 – 17.00 uur en op zondag van 15.00 uur – 17.00 uur voor
bezichtiging en gebed. Er zijn kerkgidsen aanwezig die de nodige informatie zullen geven.
* 17 september : om 13.00 eucharistieviering in de kerk en aansluitend jaarvergadering van de KBO.

VERSCHILLENDE KRUISEN
Het kruis is het belangrijkste symbool van het christendom. Herken je de 13 verschillende christelijke kruisen
die hieronder staan?

1. Sint-Jakobskruis
5. Ankerkruis
9. Sint-Petruskruis
13. Christus monogram

2. Pauselijk kruis
6. Koptisch kruis
10. Taukruis

3. Jeruzalem kruis
7. Latijns kruis
11. Armeens kruis

4. Grieks kruis
8. Keltisch kruis
12. Orthodox kruis
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TER INSPIRATIE :

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

