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Beste mensen, 

 

Op Aswoensdag, 22 februari, is de veertigdagentijd of de vastentijd begonnen. De christenen 

worden uitgenodigd om in deze periode stil te staan bij hun leven, hun levenswijze, hun omgang 

met elkaar.  

De veertigdagentijd is, zoals de liturgie het formuleert, “een tijd van meer toeleg op het bidden en 

grotere aandacht voor de liefde tot de naaste en grotere trouw aan de sacramenten.” Hier worden 

dus 3 belangrijke aspecten genoemd : meer bidden, meer aandacht voor de naaste én grotere trouw 

aan de sacramenten. Een hele opgave, hoor ik u al zeggen en dat is het ook. Maar waarom zouden 

we niet proberen om er iets van waar te maken?  

 

Vastentijd betekent dus dat je uitgenodigd wordt om te vasten. Maar wat is vasten? Jezelf iets 

ontzeggen, bv. anders gaan eten, geen luxe artikelen kopen, enz,  Of je onthouden van roken, sterke 

drank, verwennerij bij de tv, enz, enz. Allemaal mogelijkheden om te voelen dat het een inspanning 

kost, dat je er iets voor moet doen. En als je dan het uitgespaarde geld aan de Vastenactie schenkt 

(zie blz.3) of een ander goed doel, dan ben je helemaal op de weg van Jezus. Delen met elkaar is 

toch zijn boodschap !! 

 

Deze veertigdagentijd nodigt ons uit om eens stil te staan bij die Jezus. Wie is Jezus? Wat we van 

Hem weten, staat in de bijbel, in het 

Nieuwe Testament. Die verhalen worden 

in de vieringen in de kerk voorgelezen. 

Maar mensen kunnen ook thuis in de 

bijbel lezen en zo meer over Jezus te 

weten komen. 

Wie is Hij toch dat Hij sterker is dan de 

wind en het water? Hoe kan het dat Hij 

boze geesten uit mensen verdrijft? 

Waarom zegt Hij dat Hij van God vandaan 

komt? Hoe kan Hij dat duidelijk maken? 

Hoe komt het dat Jezus zonden vergeeft en 

dat Hij zondige mensen opnieuw laat 

beginnen? 

In deze veertigdagentijd krijgen we een antwoord op vele vragen die we over Jezus hebben. Jezus is 

een bijzonder mens die de woestijn in trok en daar 40 dagen en 40 nachten verbleef. Hij wordt met 

zichzelf geconfronteerd en ontdekt in die eenzaamheid wat zijn taak is. Jezus wordt bekoord, 

verleid, zoals eenieder van ons verleid, uitgedaagd wordt. Hoe reageert Hij? Wat kunnen we van die 

Jezus leren? 

 

“Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn”, zo luidt een bekend lied.  Deze veertigdagentijd 

nodigt ons uit de weg van Jezus te volgen. Die begint door Hem beter te kennen. Ik wens u allen 

een vruchtbare en gezegende veertigdagentijd toe. 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN  
 

* Op zondag 12 februari hebben de 18 toekomstige vormelingen zich 

in de viering van 10.00 uur aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. 

Dat deden ze aan de hand van het thema “Samen op weg”.  

In de voorbereidingstijd hebben ze stil gestaan bij de vragen: wie of 

wat is nu echt belangrijk in mijn leven? Zonder wie of wat kan ik niet 

leven? Ieder van de 18 jongens en meisjes schreef enkele woorden op, 

die zij belangrijk vonden. Die woorden werden door een moeder op 

papier gezet en zo kwamen er allerlei woorden naar voren. Doublures 

konden vermeden worden. Die papiertjes kwamen in een pot terecht. 

Elke vormeling mocht een briefje trekken en met dan woord moest 

hij/zij aan de slag : groot duidelijk op een houten bordje schrijven, 

liefst gekleurd en mee nar de kerk brengen. Op deze manier werd het 

sociale aspect beklemtoond. 

 

De vormelingen stelden zich voor aan de geloofsgemeenschap en 

zeiden welk woord voor hun zo belangrijk waren. De volgende 

begrippen werden uitgesproken: 

 

familie  –  feest  -  gezelligheid  –  gezondheid  –  huisdier  

humor   –  liefde  -  muziek  -  natuur  –  opa/oma  –  ouders 

sport  -  overleggen  -  voedsel  -  vrede  –  vrienden                             

vrijheid   -  zus/broer  

 

 

* Op 18 februari hebben we weer een carnavalsmis gevierd zoals vanouds. Er waren honderden 

carnavalsvierders aanwezig. De collecte heeft het mooie bedrag laten zien van € 464,72, waarvoor 

heel hartelijk dank. Dit bedrag wordt besteed voor de aanschaf van liturgische doeken op het altaar. 

 

* Op 22 februari hebben de leden van ons mannenkoor hun jaarvergadering in de pastorie gehouden. 

Terugblikkend op de afgelopen periode mogen we met tevredenheid zeggen dat de mannen, ook al 

zijn ze met 7 personen, goed zingen.” Met zijn allen zijn we goed bezig”, aldus de dirigent. 

 

* Vanuit onze zusterparochie Laitkynsew in India hebben we een dankbrief ontvangen. Het geld 

van de Adventsactie is aangekomen met heel veel dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. In 

onze volgende Nieuwsbrief zullen we de dankbrief publiceren. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we begin april uit te geven. Uw reactie, bijdrage of suggesties 

zijn van harte welkom. We willen de onderlinge verbondenheid blijven stimuleren. 

 

 

“Ik besta door de a(A)nder, die mij aanziet, 

tot bestaan roept, 

voor wie ik verantwoordelijk ben.”(filosoof Emmanuel Levinas) 

 

Aankijken, aandachtig luisteren. 

Ik voel mij gezien als ik bid: 

Onze Vader die in de hemel zijt … 

Een Vader die van mij houdt. 
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PAROCHIECHRONIEK 

Overleden 
* 12 februari 2023 : Harrie Bax, echtgenoot van Riek Bax-Swinkels. Hij heeft gewoond in de 

   Langstraat en is 90 jaar geworden. 

* 14 februari 2023 : Maria Staals-van Luytelaar, echtgenote van Thijs Staals. Zij heeft gewoond in  

   de Broekerstraat en is 77 jaar geworden. 

* 22 februari 2023 : Tinus van den Berg, echtgenoot van Lies van den Berg-Verduijn. Hij heeft 

   gewoond in de Strijperstraat en is 85 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 hun verdere weg en 

hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten 

die met hen meeleven en hen steunen. 

 

Hun namen staan geschreven in het boek des levens, 

in de palm van Gods hand. 

 

EEN SYNODALE KERK 

Vaker hebben we in onze Nieuwsbrief geschreven over het synodaal proces. In december 2022 

schreven we over de tweede, continentale fase van dit synodaal proces. Deze heeft inmiddels 

plaatsgevonden van 5 – 12 februari in Praag.  

                        Deze Europese synode-ontmoeting was een historische gebeurtenis.           
 Voor het eerst spraken katholieke kerken uit alle Europese landen 

                 met elkaar over de toekomst van de Katholieke Kerk. Voor het 

eerst kwamen zoveel verschillende meningen en wensen op 

tafel, ook wanneer die misschien niet stroken met de officiële 

leer van de kerk. Voor het eerst spraken bisschoppen en 

andere gelovigen, waaronder veel vrouwen, op ooghoogte, zo 

langdurig en intens met elkaar. 

  
Kortom, de beraadslagingen hebben heel veel van de 

deelnemers gevraagd. Er is een slotdocument gepubliceerd  

        waarin duidelijk verwoord wordt dat er een verscheidenheid 

                         heerst in de katholieke kerk. Maar die diversiteit dienen we niet als een 

probleem, maar als een verrijking te zien. Of, zoals een katholiek journalist schrijft : “ Dit is de 

Rooms-Katholieke Kerk op haar mooist. Een wereldkerk waar iedereen zijn of haar plaats heeft, 

waar diversiteit rijkdom is en waar we naar elkaar kunnen luisteren alvorens te praten, waar we ons 

inleven in de ander en voor elkaar bidden.”  

De volgende stap van de synodale weg is de bisschoppenconferentie in oktober 2023 in Rome.                                                                                                                          

 

Ieder jaar houden we ook de Vastenactie, om 

die mensen financieel te steunen die het niet zo 

goed hebben. De Vastenactie in de H. 

Nicasiusparochie focust zich dit jaar op 

mensen op de vlucht en met name in het Noord-Afrikaanse land Zuid-Soedan. Wegens de oorlog 

zijn miljoenen mensen op de vlucht en smeken om hulp. (zie Nieuwsbrief, Geldrop, februari 2023) 

In Leende concentreert de Vastenactie zich op de Goede Week (3-9 april) waarbij de mensen hun 

gift kunnen deponeren in de collectebussen in de kerk of in de deurbrievenbus van de pastorie. Er 

zullen de nodige vastenzakjes en foldertjes huis-aan-huis worden bezorgd. 
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JUBILEUMJAAR 2024 : deel 1 : vernieuwing 

Wanneer we, n.a.v. ons jubileumjaar, iets over de kerk als geloofsgemeenschap willen schrijven, 

gaan we terug in de tijd. De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) heeft het 

denken en handelen van de mensen grondig veranderd. In de naoorlogse 

periode met de wederopbouw is er grote verandering én beweging 

gekomen op maatschappelijk, economisch, politiek en godsdienstig gebied. 

De samenleving is in beweging. Het denken en handelen van de mens is 

aan het verandering. 

Op godsdienstig gebied leven we in katholiek leven nog in de periode van 

het Rijke Roomse Leven (1860-1960), waarin de katholieke identiteit werd 

beklemtoond : gerichtheid op Rome, rijkdom aan rituelen in liturgie en 

ongekende bloei van de katholieke cultuur. Het is de periode waarin de burgemeester, de pastoor en 

het hoofd van de lagere school grote invloed hadden op de samenleving. 

 

In die tijd kondigde paus Johannes XXIII op 25 januari 1959 tot algemene verrassing het Tweede 

Vaticaans Concilie aan. De paus vond dat er 

een nieuw concilie moest komen met als 

thema: aggiornamento, d.w.z. aanpassing, 

vernieuwing, modernisering.  Volgens de paus 

dienden we de ramen van de kerk open te 

zetten voor de frisse lucht van buiten. We 

moesten de kerk bij de tijd brengen, want de 

kerk stond veel te ver af van de moderne tijd.                

Tijdens de openingsplechtigheid op 11 oktober 

1962 waren 2540 bisschoppen uit alle werelddelen aanwezig. Paus Johannes XXIII legde duidelijk 

de bedoeling en de betekenis van dit concilie. Aanpassing van de katholieke kerk in een 

veranderende wereld was voor hem onontkoombaar. 

Op 8 december 1965 werd het concilie afgesloten door paus Paulus VI (1963-1978), opvolger van 

de in 1963 overleden Johannes XXIII. De concilievaders hadden belangrijke besluiten genomen, die 

geformuleerd zijn in constituties, decreten en verklaringen. Er zijn geen nieuwe geloofsdefinities  

of dogma’s uitgesproken. Het Tweede Vaticaans Concilie is zonder twijfel de belangrijkste 

gebeurtenis in de Rooms-Katholieke Kerk van de 20e eeuw. 

Na het concilie moesten de besluiten in de praktijk omgezet worden. Zo werd er tussen 1968 en 

1970 in Noordwijkerhout het Pastoraal Concilie van de Nederlandse 

kerkprovincie gehouden. Vertegenwoordigers van allerlei instellingen en 

stromingen kwamen hier aan het woord. Het waren vaak felle debatten: 

sommige gelovigen vonden dat de door het concilie voorgestelde 

veranderingen te ver gingen (=conservatieven), terwijl anderen vonden dat 

de voorgestelde moderniseringen niet ver genoeg gingen (=progressieven). 

Het werd een moeilijke tijd, waarin standpunten onverzoenlijk tegenover 

elkaar leken te staan. Het was de tijd van de polarisatie. In 1980 zijn de Nederlandse bisschoppen 

naar Rome geroepen voor een bijzondere synode. Hier werden de standpunten uitgepraat en 

gestreefd naar verzoening. 

Na deze historische terugblik, gaan we ons focussen op onze Sint-Petrus’ Bandenparochie in 

Leende. Om de tegenwoordige tijd te begrijpen, dienen we terug te gaan in de historie. Als wij het 

550-jarig jubileum van de kerk willen vieren, dienen we te weten van waar we komen, waar we nu 

staan en hoe we de toekomst in mogen kijken. 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1965
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Paulus_VI
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MAART : maand van Sint-Jozef 

We hebben het beeld van de heilige Jozef weer in het 

priesterkoor geplaatst om ons door hem te laten inspireren.  

Heilige Jozef, 

nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth. 

U hebt ons een voorbeeld gegeven van trouw en toewijding,  

in een bewonderenswaardige eenheid met Maria en Jezus. 

Sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag,  

opdat wij dienstbaar mogen zijn  

voor de gemeenschap waarin we leven. 

Verkrijg voor ons liefde voor het werk en 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wees bij ons in de ogenblikken van voorspoed,  

wanneer alles meezit en het geluk aan onze zijde is. 

Maar steun ons ook bij tegenslagen, ziekten en andere 

gebreken met uw inspiratie en voorbeeld. 

Geef dat wij in navolging van U,  

onze ogen gevestigd houden op onze Moeder Maria,  

en laat onze blik niet afdwalen van Jezus,  

die onze weg ten leven is. Amen. 

KALENDER 

5 maart 2023 : om 11.30 uur : kennismakingsviering, waarin onze eerste communicanten kennis 

   maken met het kerkgebouw en met alles wat daarin gebeurt. 

 

9 maart 2023 : laatste bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor” Alle weduwen en 

   weduwnaars zijn van harte welkom in de pastorie van 10.30-11.30 uur om lief en 

   leed met elkaar te delen. In totaal zijn er dan 7 bijeenkomsten geweest. 

  

20 maart 2023 : om 20.00 uur jaarvergadering van het dameskoor in de pastorie. 

 

25 maart 2023 : om 19.00 uur komt mgr. R. Mutsaerts het sacrament van het vormsel toedienen aan 

   onze 18 vormelingen. Zangkoor Switch zorgt voor de muzikale begeleiding. 

 

26 maart 2023 : om 15.00 uur : passieconcert, verzorgd door het Heezer Vocaal Ensemble. Toegang 

   is gratis.  

 

29 maart 2023 : 13.00 uur : eucharistieviering met leden van KBO n.a.v. hun  jaarvergadering. 

 

2 april 2023 : Palmzondag, die in het teken staat van de presentatieviering van onze eerste 

   communicanten en van de palmpasenstok. De viering begint om 10.00 uur. 

 

3 april 2023 : gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof om 19.00 uur. Deze viering is bedoeld 

                       voor de bewoners van Leenderhof én van Marijkeplein én van eenieder die het 

                       sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen.  

                       Graag vooraf opgeven in Leenderhof of in de pastorie. 
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LOSLATEN  
 

Ik kan niet zonder de dingen die ik doe. 

Ik kan niet zonder mijn verantwoordelijkheid. 

Ik zit gevangen in mijn eigen kringetje. 

Wat roept mij hieruit? 

Wie roept mij hieruit? 

Durf ik mezelf te geven? 

Durf ik mezelf te geven aan die Ander? 

Wie bevrijdt mij? 

O God, U weet wat er in mijn hart en ziel leeft. 

U kent mijn naam. 

Roep me bij mijn eigen naam 

opdat ik opsta en U tegemoet ga. 

(Op weg naar Pasen 2023, p. 46) 

 

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

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder 

leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593. 

Het parochiesecretariaat is hier op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 – 11.30 uur. 

Telefoon 040-2061215. Op andere dagen van 10.00 – 11.00 uur. 

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

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

