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Beste mensen,ZOEKEN 
 
Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, dan kan ik me nog heel goed herinneren dat moeder zg. elke 

avond na het avondeten het rozenhoedje nam en dat begon voor te bidden, terwijl we nog aan tafel 

zaten. Het was voor ons, kinderen, heel normaal dat het rozenhoedje dan gebeden werd. Het was 

een moment van gebed. De litanie die dan ook gebeden werd, werd wel ervaren als een 

“aframmelen”. We verstonden maar nauwelijks wat moeder telkens zei. Maar goed. Deze traditie 

bestond in de meeste katholieke gezinnen. 

In de loop der jaren is hierin verandering gekomen. Het rozenhoedje is praktisch uit de gezinnen 

verdwenen. Maar toch is de devotie voor het rozenhoedje blijven bestaan. In de vele Mariabede- 

vaartsplaatsen (Lourdes, Kevelaer, enz. )wordt telkens opnieuw het rozenhoedje massaal gebeden. 

In de oktobermaand staan we stil bij die rozenkrans of dat rozenhoedje. De oktobermaand is immers 

de rozenkransmaand. We worden uitgenodigd na te denken over deze devotie. Het bidden van de 

rozenkrans of het rozenhoedje is een sterk teken van verbondenheid 

met Maria, de moeder van Jezus Christus, maar ook onze moeder. 

Jezus heeft immers op het kruis Maria aangewezen als onze hemelse 

moeder, die voor ons ten beste spreekt. 

De rozenkrans is herhaling. Het bidden van het rozenhoedje kan dan 

wel overkomen als een sleur en saai, maar de herhaling kan ook een 

innerlijke kracht vormen, een rustmoment, een ademhaling van de 

ziel. 

Het rozenhoedje bestaat uit 59 kralen met een kruisbeeld. Vijf maal worden tien Weesgegroeten 

gebeden. Tussen elk tientje komt een Onzevader, dat voorafgegaan wordt door de lofprijzing : “Eer 

aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest.” Bij het begin van elk tientje komt één van de geheimen 

van de rozenkrans : de blijde geheimen (maandag en zaterdag), de geheimen van het Licht (donder- 

dag), de droevige geheimen (dinsdag en vrijdag) en de glorievolle geheimen (zondag en woensdag). 

Op deze manier overweegt men die belangrijke gebeurtenis uit het leven van Jezus en Maria. 

We wensen u toe dat de devotie tot Maria u kracht en steun mag geven.  

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 

Als je één keer het gebedssnoer bidt, heb je een rozenhoedje gebeden. 

Om de rozenkrans te bidden, ga je 4 keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemediteerd over alle 

20 geheimen van de rozenkrans. 

Voor meer informatie : google : De Heilige Rozenkrans 

https://www.kerknet.be/zoeken/microsite?microsite=202
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OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND 

De vrijwilligers hebben het Mariabeeld in het priesterkoor geplaatst, 

een duidelijk zichtbare plaats. 

Als geloofsgemeenschap willen we Maria eren  

en ons tot haar richten. 

We nodigen u uit  

om met ons in deze oktobermaand  

op maandagavond om 19.00 uur 

het rozenhoedje te komen bidden. 

De leden van het mannenkoor of dameskoor 

zorgen voor de Marialiedjes. 

U bent hartelijk welkom. 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

* Op 8 september jl. hebben de leden van ons dameskoor stil gestaan bij het 55- jarig bestaan van 

hun koor. Onder het genot van een kopje koffie/thee met een stuk vlaai werd gezellig bijgepraat en 

allerlei herinneringen uit het verleden onder woorden gebracht. Met een drankje werd de gezellige 

bijeenkomst afgesloten. Proficiat, dames, voor jullie betrokkenheid en trouwe inzet. 

 

* Op 19 en 20 september jl. hebben 6 leden van onze klusjesgroep o.l.v. Frans Simkens een 

belangrijke taak in de kerk verricht. Ze hebben de lampen met armatuur vervangen door 

energiezuinige lampen. (LEDverlichting). 

 

Met behulp van een degelijke steiger (de veiligheid dient 

immers gewaarborgd te zijn !!) hebben ze de klus in het 

middenschip in 1,5 dag kunnen klaren. Een week geleden 

hebben ze de schijnwerpers in het priesterkoor al vervangen 

door energiezuinige lampen. Hiermee is alle verlichting in 

de kerk door LED-lampen vervangen. Dank je wel, heren. 

Proficiat voor jullie werk. De kerkganger zal ongetwijfeld 

merken dat er nu veel meer licht in de kerk is. Het 

energieverbruik zal nu aanzienlijk minder zijn in deze 

energiecrisis. Zoals we begrepen hebben, gebruiken de 

bestaande lampen 0,10 van de vroegere verlichting. 
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* Op 26 en 29 september jl. zijn de leden van de verwelkomingsgroep in de pastorie bij elkaar 

gekomen. Op de 1e avond waren 18 leden aanwezig en in de 2e bijeenkomst 16. Verschillende leden 

hebben zich afgemeld. Onder leiding van pastoor Van Meijl werd naar jaarlijkse gewoonte hun 

belangrijk werk geëvalueerd. Straatcontactpersonen zijn de ogen en de oren van hun straat/straten. 

Zij zien en vernemen wat er in hun straat/straten gebeurt en reageren daarop namens de parochie. In 

de loop der jaren is hun werk erg veranderd. Mensen kennen elkaar niet meer zo goed en door de 

wet op de privacy ontbreekt heel wat informatie. Bovendien leeft de hedendaagse mens vaak op 

zichzelf en heeft hij geen behoefte aan contact met de kerk. Toch waarderen we de inzet en de 

betrokkenheid van deze vrijwilligsters bijzonder. Zij zorgen voor een uitnodigende en hartelijke 

geloofsgemeenschap, waarin verbondenheid en nabijheid centraal staan. 

Op 29 september hebben we afscheid genomen van Leny Geboers, die na 33 jaar haar werk moet 

beëindigen om gezondheidsredenen. Ze heeft haar werk met veel liefde en plezier gedaan. Ook 

namen we afscheid van Ria Aarts, die sinds 2003 dit werk met veel plezier heeft gedaan. Beide 

dames werden door de pastoor bedankt voor hun trouwe verdienste. Een passende attentie volgde. 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van november te kunnen uitgeven. Uw 

bijdrage, reacties en suggesties worden op prijs gesteld. 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Overleden 
* 9 september 2022 : Giel Weekers, weduwe van Clasien Weekers-Vromans. Hij heeft gewoond in 

   de Langstraat en is 89 jaar geworden. 

* 15 september 2022 : Siena Cardinaal-Verduijn, weduwe van Theo Cardinaal. Ze heeft de laatste  

   jaren in Leenderhof gewoond en is 88 jaar geworden. 

* 23 september 2022 : Francien Couwenberg-Kerkhofs, weduwe van Wim Couwenberg. Ze heeft 

   gewoond in de Strijperstraat en is 82 jaar geworden. 

  

Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden 

getroffen is. Wij wensen de families veel sterkte toe op haar 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. 

 

 

VIP – avond : 15 oktober 

Zoals reeds eerder in de Nieuwsbrief aangekondigd, houden we op 

zaterdag 15 oktober a.s. onze jaarlijkse VIP-avond. Eén keer in het jaar 

worden de vrijwilligers in het pastoraat (= VIP) uitdrukkelijk bedankt 

voor hun trouwe inzet in onze geloofsgemeenschap én dat willen we met 

elkaar vieren. We zijn trots op de vele vrijwillig(st)ers die we in onze 

gemeenschap hebben en die ieder hun steentje bijdragen om de 

geloofsgemeenschap vitaal te houden.   

Hoe de avond er precies gaat uitzien, zult u binnenkort vernemen in een 

persoonlijke uitnodiging. Reserveer de avond maar vast!! 
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ONDERZOEK  BIJBELGEBRUIK   

IN  NEDERLAND  EN VLAANDEREN 

Is het niet vanzelfsprekend dat een christen zich verdiept in de bijbel, het woord van God. Als 

gelovigen samen komen voor een viering, lezen ze voor uit de bijbel en geeft de voorganger uitleg 

over de tekst. Het woord van God dient actueel te blijven en een bron voor de gelovige. 

Maar ook thuis kan de gelovige de bijbel in de hand nemen en eruit voorlezen. 

Hoe staat het nu met het bijbelgebruik in Nederland en 

Vlaanderen. Hier is onlangs onderzoek naar gedaan en het 

resultaat leest u hieronder. Het is een hoopvol én uitdagend 

verhaal 

Wanneer, hoe en waarom gaat de Bijbel open, en wat voor 

impact heeft dat op zijn lezers? Het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap doet in Nederland al enkele decennia 

periodiek onderzoek naar deze en andere vragen rond de 

Bijbel. In 2022 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd en ook 

voor het eerst in Vlaanderen. De resultaten stemmen enerzijds 

hoopvol, maar er ligt ook een uitdaging. Een uitdaging die het 

NBG graag aangaat, samen met iedereen in Nederland en 

Vlaanderen die de hoopvolle boodschap van de Bijbel wil uitdragen en delen. 

Nederland : ruim één op de vijf leest de bijbel 

Bijna een derde van de volwassen Nederlanders vindt de Bijbel een relevant boek, iets meer dan in 

2017. Ruim één op de vijf Nederlanders leest er ook in. Opvallend is dat bijna de helft van de 

christenen de Bijbel niet of nauwelijks opendoet. 

Vlaanderen : één op de vijf leest de bijbel 

Bijna 40% van de volwassen Vlamingen vindt de Bijbel een relevant boek en één op de vijf 
leest er ook in. 60% van de Vlaamse bevolking noemt zichzelf christelijk. 

Nederland en Vlaanderen vergeleken 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap werkt in twee landen, die elk hun eigen verhouding tot 

de Bijbel hebben. Maar in beiden landen is de positieve impact van de Bijbel duidelijk: lezers 

ervaren de Bijbel als hoopgevend en stimulerend om zich in te zetten voor de naaste of de wereld 

om hen heen, en ze worden erdoor verrast en vinden antwoorden op hun vragen. 

WERELDJONGERENDAGEN  LISSABON  2023 

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we de Wereldjongerendagen onder uw 

aandacht gebracht. Hieronder vindt u informatie over het WereldJongeren- 

Dagen- kruis dat ook in onze parochie te zien én te vereren is. 
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Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het WJD-kruis een 

tour door Nederland!  

Dit vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een 

landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de 

Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon 

plaatsvinden. In het hele land komen jongeren bij elkaar om samen 

op te trekken met dit bijzondere kruis.  

De pelgrimstocht van het kruis nodigt ons uit om de boodschap 

van vrede, verzoening en verlossing door te geven.  

Op vrijdagmiddag 28 oktober is het WJD-Kruis te gast in Geldrop, grote kerk (in de herfstvakan- 

tie). We nodigen iedereen uit deze datum vast te noteren in zijn of haar agenda. Wat het programma 

van deze middag is, wordt z.s.m. bekend gemaakt. https://www.lisboa2023.org/en/ Mijn WJD 
 
 

WERELDMISSIEDAG  23 OKTOBER 2022 

 
Onder de titel ‘Jullie zullen mijn 

getuigen zijn ‘ (Handelingen 1,8) 

richt Missio dit jaar de blik speciaal 

op Kibera, de grootste sloppenwijk 

in de Keniaanse hoofdstad Nairobi 

met 7,5 miljoen inwoners. Kibera is 

Kiswahili  en betekent jungle.  

 

Op slechts zes procent van de 

oppervlakte van de metropool 

Nairobi leeft zo’n 60 procent van de 

stadsbevolking. Dagelijks stromen 

mensen vanuit het omliggende 

gebied de stad binnen in de hoop op 

werk en een betere toekomst. Naar 

schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de 

huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot 

probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er 

is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. Hierin speelt de kerk een 

grote rol. Uw gebed en uw steun geven stellen zij zeer op prijs. 

 

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. 

 

KERK  EN  SYNODAAL  PROCES 

 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermelden, is de 2e fase van het 

synodale proces gestart. Die wordt genoemd : de continentale fase. 

Op de website van het bisdom Den Bosch kunt u hier meer over 

lezen, o.a.  

“De nationale syntheses worden verwerkt in een nieuw document, 

een eerste versie van het werkdocument voor de bisschoppensynode 

eind 2023. Vraag aan de bisschoppen zal zijn om dit document 

bekend te maken en te bespreken in eigen land met de 
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‘deelnemende organen en het synodale team’. De reacties die daaruit voortkomen kunnen dan 

tijdens de continentale ontmoeting worden gedeeld en besproken…” 

 

Zodra we meer van het bisdom vernemen, delen we u dat mede. Op de website van het bisdom 

vindt u de nodige informatie over dit synodaal proces.  

 

 

KALENDER 

 
* 3, 10, 17 ,24, 31 oktober : om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje in de kerk m.m.v. een 

   zangkoor 

 

* 15 oktober : VIP-avond. Om 19.00 uur eucharistieviering met beide koren en aansluitend de 

   feestavond in De Schammert 

 

* 18 oktober : de leden van de KBO gaan op bedevaart naar basiliek in Oudenbosch 

 

* 25 oktober : om 20.00 uur bijeenkomst van de verenigingen in de pastorie n.a.v. voorstellen voor 

     invulling van 550-jarig bestaan van onze monumentale kerk. 

 

* 29 oktober : Leenderhof : om 16.30 uur Allerheiligen/Allerzielenviering m.m.v. mannenkoor 

 

* 30 oktober : we vieren Allerheiligen; om 10.00 uur plechtige hoogmis met beide koren 

 

* 2 november : om 19.00 uur : viering van Allerzielen m.m.v. mannenkoor 

 

* 6 november : om 16.00 uur : Sint-Hubertusviering in Leenderstrijp, Kaetsveld 

 

 

TER INSPIRATIE  : engelen, tekens van Gods nabijheid 
 

Op 2 oktober viert de kerk het feest van de heilige engelbewaarders. Met dit feest drukt de 

katholieke kerk haar geloof uit dat alle mensen door Gods engelen worden begeleid, beschermd en 

bewaard. Deze gedachte wordt in de bijbel vaker gefundeerd. 

 

Als het gaat over de bescherming door de engelen, denk ik terug aan onderstaande gedicht : 
 

’s Avonds als ik slapen ga 

Volgen mij veertien engeltjes na 

Twee aan mijn hoofdeind 

Twee aan mijn voeteneind 

Twee aan mijn linkerzij 

Twee aan mijn rechterzij 

Twee die mij dekken 

Twee die mij wekken 

Twee die mij wijzen 

Naar ’s hemels paradijzen. 
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======================================================================= 

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 10.00 – 11.00 uur. Telefoon 040-2061215. 

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl   

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

