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Voor de meeste kinderen en jongeren is het nieuwe schooljaar begonnen. Een nieuw begin, vol 

hoop en verwachting. Een schooljaar waarin ook geleerd dient te worden. De scholieren krijgen 

immers kennis mee. Van hen wordt verwacht dat ze leren, dat ze de leerstof beheersen, dat ze leren 

om vaardigheden te ontwikkelen. Kortom, ze worden begeleid in hun leer- en groeiproces. 

 

 

 

 

 

 

Maar geldt dit ook niet voor ons, christengelovigen? Dienen ook wij niet te leren geloven? Ons 

hele leven blijven wij immers leerlingen in het geloof. Maar waar kunnen we dat leren? Dienen wij 

naar school te gaan? Bijscholing te volgen? Of kunnen we het zelf leren? 

Over de woorden “leren geloven” zou ik met u willen nadenken. Het zijn 2 

verschillende woorden die nauw met elkaar verbonden zijn. Wat betekent leren, wat 

betekent geloven? 

* leren : weten; onderrichten; kennis verzamelen; op de hoogte zijn van; We dienen 

in het leven heel wat te weten, d.w.z. parate kennis te hebben. Weten we iets niet, 

dan zoeken we dat toch gewoon op!! Even googlen en we weten het. 

 

Welke kennis dienen we van het geloof te hebben? Wat weten we 

van God? Wat weten we van Jezus? Wat weten we van de kerk? Het antwoord op 

deze en andere vragen staat in de catechismus, het leerboek, waarin de waarheden 

van ons geloof staan. Er bestaan verschillende uitgaven van de catechismus: de 

officiële kerkelijke catechismus tot de diverse vertalingen of aanpassingen. 

Catechismus voor volwassenen, catechismus voor kinderen.  

 

* geloven : dit heeft te maken met overgave, vertrouwen, beleven, ervaren, enz. Het 

gaat hier om de manier van geloven, waarbij we elkaar bemoedigen. Welke uitstraling heb je? Welk 

enthousiasme? Wat kun je overdragen en meegeven aan anderen? Zich aangesproken voelen.  

 

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar, van dit nieuwe pastorale werkjaar, wensen wij u veel 

toewijding en begeestering toe. Dat het een gezegend en vruchtbaar jaar moge zijn.. 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl  

https://www.kerknet.be/zoeken/microsite?microsite=202
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

* In de afgelopen maanden juli en augustus was het voor onze geloofsgemeenschap “komkommer- 

tijd”, hoewel we moeten aantekenen dat we veel kerkelijke uitvaarten hebben gehad (zie blz.3) én 2 

kerkelijke huwelijken. Het pastorale leven ging gewoon door. Elke week hebben we op zaterdag- 

middag om 16.30 uur een eucharistieviering gehad in Leenderhof, waarbij tussen de 28 en 42 gelo- 

vigen aanwezig waren. De eucharistieviering op zondag om 10.00 uur is ook in de vakantieperiode 

een gezongen heilige mis gebleven. Dank aan de leden van het mannenkoor voor hun extra inzet. Er 

zijn ’s zondags tussen de 72 en 118 kerkgangers in de kerk. Fijn dat we met elkaar in het weekend 

eucharistie mogen en kunnen vieren. Laten we dat in ere houden. 

 

* Zoals in de inleiding op blz.1 staat, speelt het geloven een belangrijke rol in ons leven. Dit kan op 

vele manier gevoed worden. Zo bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de wekelijkse 

eucharistieviering. Daar ervaart u de sfeer, het gezang, de lezingen, het gebed, de verbondenheid, 

het gevoel van samen op weg zijn, met de Heer in ons midden. 

 

* Zoals we in onze vorige nieuwbrief vermeld hebben, zijn we volop aan het nadenken hoe we het 

550-jarig bestaan van onze kerk kunnen invullen. We willen er 

een echt dorpsfeest van maken, want de monumentale kerk is toch 

de trots van de Leendenaren. We willen er jong en oud bij 

betrekken, kerkelijk en niet-kerkelijk.  

Zo hebben we 24 Leendse verenigingen aangeschreven voor 

overleg op 19 juli jl. in de pastorie. Er waren toen 15 vertegen- 

woordigers aanwezig en met elkaar zijn heel wat goede ideeën 

naar voren gekomen. Nu is het de taak van een reeds gevormde 

werkgroep om die voorstellen concreet te maken. Op 25 oktober 

a.s. komen de verenigingen weer in de parochie bij elkaar om naar 

elkaar te luisteren wat de concrete voorstellen zijn. We willen in 

deze fase zoveel mogelijk dorpsgenoten erbij betrekken en luisteren naar hun suggesties. Kortom, er 

is nog veel werk aan de winkel. Een hele uitdaging. U blijft van ons horen.  

 

* In de zomer van 2015 besloot paus Franciscus de gehele katholieke kerk te doen aansluiten bij de 

speciale gebedsdag voor het milieu. Jaarlijks wordt die Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping 

gehouden. Die gebedstijd loopt van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi. 

De paus wijst in zijn boodschap n.a.v. die Wereldgebedsdag 

voor de Zorg voor de Schepping onder meer op het verlies 

aan biodiversiteit, dat verwoestende ecologische en 

economische gevolgen heeft. Moge het thema van dit jaar 

'Luister naar de stem van de schepping' leiden tot een 

concreet engagement bij alle mensen om zorg te dragen 

voor ons gemeenschappelijke huis!, schrijft de paus. 

Omwille van onze overmatige consumptie lijdt onze Zuster 

en Moeder Aarde en smeekt ons onmiddellijk met ons 

misbruik en onze vernietiging te stoppen. De zorg voor de schepping is een taak van iedereen. 

In dit kader wijzen wij u op de film “Duty of Care” die vanaf volgende week in de betere bioscoop 

te zien is. In de film volg je de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox in zijn strijd tegen Shell en 

andere grote, vervuilers. Cox won in 2015 zijn eerste klimaatzaak en toonde de wereld dat iedereen 

met grote verantwoordelijkheid een zorgplicht heeft. Die plicht negeren is strafbaar. Duty of Care is 

een hoopvol en inspirerend verhaal dat toont dat soms één mens het verschil kan maken. 
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* De collecte voor de MIVA, gehouden op zondag 28 augustus, heeft mede door een grote donatie 

het mooie bedrag laten zien van € 439,78. Heel hartelijk dank voor uw financiële steun. 

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

bijdrage, reacties en suggesties worden op prijs gesteld.  

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Huwelijk 
 

* Op 15 juli 2022 : Marcel Granzier (parochie Pey-Echt) en   Suzanne Rutten (onze parochie) 

 

* Op 22 juli 2022 : Geert-Jan de Werdt (onze parochie) en Anouk Konings (parochie Valkenswaard) 

 

Onze hartelijke gelukwensen aan deze bruidsparen en geluk en vreugde in hun huwelijksleven. 

Moge Gods zegen op hen rusten en hun verbintenis bestendigen. 
 

 

Overleden 
* 8 juli 2022 : Bertie Jonker-van Engelen, echtgenote van Jozinus Jonker. Ze heeft de laatste jaren 

   in Leenderhof gewoond en is 85 jaar geworden. 

* 16 juli 2022 : José Gabriëls-de Win, weduwe van Wout Gabriëls. Ze heeft de laatste jaren in 

   Leenderhof gewoond en is 88 jaar geworden. 

* 28 juli 2022 : Toos Rutten-van der Zanden, weduwe van Ad Rutten. Ze heeft de laatste jaren in 

   Leenderhof gewoond en is 87 jaar geworden. 

* 3 augustus 2022 : Lies Bax-Groenen, weduwe van Harrie Bax. Ze heeft de laatste jaren in 

   Leenderhof gewoond en is 89 jaar geworden. 

* 30 augustus 2022 : Nellie Louwers-de Martines, echtgenote van Jan Louwers. Ze heeft de laatste 

   jaren in Leenderhof gewoond en is 93 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. 

 

WEEK  VAN DE EENZAAMHEID 
 

Van donderdag 29 september 2022 t/m donderdag 6 oktober 2022 wordt in Nederland de Week 

tegen Eenzaamheid gehouden. Eenzaamheid is in ons 

welvarend Nederland een groot maatschappelijk probleem. 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. 

En meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te 

voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Dat baart ons 

zorgen en daar moet iets aan gedaan worden. Vandaar de actie 

één tegen eenzaamheid.  
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Er zijn verschillende signalen die wijzen op eenzaamheid, zoals 

- verslechterde zelfzorg 

- gevoelens van verlatenheid, verdriet, boosheid 

- gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid 

- gebrek aan eetlust 

- weinig sociale contacten 

- enz. enz. 

In de week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Allerlei activiteiten worden 

in diverse gemeenten georganiseerd. Samen maken we van de Week van de Eenzaamheid een 

succes!! 

Samen kunnen we iets doen tegen eenzaamheid. Door simpelweg niet weg te kijken wanneer je 

vermoedt dat iemand zich alleen voelt. Stap er eens op af en maak een praatje. Doe een lief kaartje 

in de brievenbus. Ga met de eenzame wandelen of winkelen. Maak contact op welke manier ook en 

haal de ander uit zijn isolement. Enz, enz.  

Voor meer informatie verwijzen we u naar google : Humanitas Training Eenzaamheid 

 

WERELDJONGERENDAGEN  LISSABON  2023 
 

“De WereldJongerenDagen (WJD) is één groot feest van 

ontmoeting, herkenning, geloof en vooral jezelf mogen zijn. Een 

ervaring die je mee moet maken, omdat het laat zien dat de 

wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is.”  

De WJD is het grootste jongerenevenement ter wereld. Miljoenen 

jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof 

te vieren. 

Meegaan naar de WJD staat garant voor veel ontmoetingen, 

gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een 

geweldige ervaring die nooit vergeten zal worden. In de zomer van 

2023 organiseert JBDB een reis naar de WJD in Lissabon, Portugal! 

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Komend werk- en 

schooljaar staat grotendeels in het teken van deze editie van de 

WJD. Het jongerenwerk van ons bisdom geeft hier graag op een 

enthousiaste manier aandacht aan. 

 

“De WJD was voor mij het moment om te kiezen voor mijn geloof! Als er zoveel miljoenen 

samenkomen voor God, dan wil ik daar meer over weten en me ervoor inzetten!” 

 

De Wereldjongerendagen zijn niet alleen een kans voor jongeren om hun geloof te ontdekken, maar 

ook een kans voor de parochie! De WJD geeft een mogelijkheid om aan de slag te gaan met 

jongeren in uw parochie of gemeenschap, om samen op pad te gaan en ervoor te zorgen dat er een 

plek is waar ze bij thuiskomst terecht kunnen! U bent van cruciaal belang voor de jongeren die 

meegaan naar de WJD. 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het bisdom ’s-Hertogenbosch, jongeren. 
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FIETSEN  VAN  KERK  NAAR  KERK  OP  11 SEPTEMBER 
 

Reeds enkele jaren organiseert de Strabrechtse Raad van Kerken een fietstocht van kerk naar kerk. 

Hiermee worden de katholieke én protestantse kerken van de gemeenten Geldrop-Mierlo én Heeze-

Leende bedoeld. Op die zondag zijn de kerken open voor bezichtiging of een persoonlijke kennis -

making. In alle kerken is een beschreven fietsroute aanwezig. U kunt zelf kiezen welk gedeelte van 

de route u wilt fietsen en welke 

kerken u op deze dag wilt 

bezoeken.  

De routes lopen door de 

prachtige natuur welke onze 

dorpen omsluit.  

De kerken zijn open van 12 – 

16 uur en in de H. Brigidakerk 

in Geldrop én in de H, 

Luciakerk in Mierlo zullen 

concerten zijn.  

U bent van harte welkom. De 

folders liggen nu reeds in de 

afzonderlijke kerken.  
 
 

KERK  EN  SYNODAAL  PROCES 

 
Vaker hebben we in de Nieuwsbrief geschreven over het synodaal proces, waartoe de paus ons heeft 

opgeroepen. Met elkaar nadenken over het samen op weg zijn. Naar elkaar luisteren wat de Geest 

ons ingeeft om die boodschap van Jezus handen en voeten te geven. 

De 1e fase in dit synodale proces is voorbij. Begin juni hebben de Nederlandse bisschoppen het 

synoderapport voor hun bisdom gepubliceerd. Onlangs hebben de bisschoppen hun 12 pagina’s 

tellend synoderapport naar Rome gestuurd. Dat moet het Vaticaan op de hoogte brengen van wat er  

in de Nederlandse kerk speelt in aanloop naar de synode over synodaliteit van 2023.  

 

► Voor meer informatie verwijzen we naar google : synoderapport bisdommen. 

 

Uit het naar Rome gestuurde synoderapport wordt duidelijk 

“dat er een enorme behoefte bestaat aan meer catechese en 

geloofsverdieping, toegankelijkere vieringen en eenvoudi- 

gere taal. Ook komt veel terug dat de Nederlandse katholiek 

vindt dat hij of zij slechts een basale geloofskennis heeft en 

de taal mist om uit te leggen wat het geloof inhoudt. 

 

“Het synthesedocument is niet bedoeld om concrete 

actiepunten te formuleren, laat staan dat het alle problemen 

zou kunnen oplossen. Toch straalt het een zekere radeloos- 

heid uit, alsof de bisschoppen zelf ook niet goed weten hoe 

het nu verder moet… 

Intussen bestaat bijna de helft van dit rapport niet uit de meningen, zorgen en hoop van Nederlandse 

katholieken, maar uit de interpretatie ervan door de bisschoppen.” (Kath.Nieuwsbl, 2-9-2022, p. 9) 

 

Ondertussen is de 2e fase van de synode van start gegaan. In de volgende nieuwsbrief kunt u meer 

daarover lezen. 
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TER INSPIRATIE  : volgeling van Jezus zijn 

 
Meelopen met de massa  

geeft een veilig gevoel. 

Je verschuilt je achter de ander. 

Meelopen met de massa  

kost niet zoveel pijn. 

Je loopt gemakkelijk in de pas. 

Een ander gaat voor  

en vangt de klappen op. 

 

Volgeling van Jezus zijn: 

dat is een persoonlijke keuze. 

Je kunt je niet verschuilen  

achter een ander. 

Je maakt zelf je keuze. 

 

Zijn boodschap is je richtingwijzer. 

De obstakels op je weg  

moet je zelf overwinnen. 

De tegenstand van anderen 

moet je zelf  

een plaats geven en te boven komen. 

 

Volgeling van Jezus zijn  

vraagt een sterke overtuiging, 

moed en ook durf  

om de gevolgen niet uit de weg te gaan. 

Het is niet zomaar meelopen,  

maar heel bewust 

handen en voeten geven  

aan die blijde boodschap van Jezus. 

(naar Wim Holterman) 

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

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/

