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VOORWOORD
Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn we nog in de Veertigdagentijd. Over 14 dagen viert de kerk
het hoogfeest van Pasen. Maar eerst staan we stil bij de gebeurtenissen in de Goede Week: de
huldiging van Jezus met palmtakken, de instelling van de eucharistie op Witte Donderdag, het lijden
en de dood van Jezus op Goede Vrijdag.
Op het kruis riep Jezus uit: “Ik heb dorst.” (Joh. 19,28) Door deze woorden
wil ik me laten inspireren, letterlijk én figuurlijk. Begrijpelijk dat Jezus na zijn
zware kruisweg dorst heeft en wil drinken. Hij krijgt een spons met zure wijn
op een hysopstengel aangereikt.
Ook wij mensen hebben dorst. Dorst is immers de meest dringende nood.
Zonder drinken, zonder water, zonder vocht kan een mens echt niet leven.
Dorst heeft ook een andere betekenis. Dorst is nl. een uitdrukking van diep
verlangen naar…. vrede, goede verhoudingen, liefde, gerechtigheid, God; een
diep verlangen naar rust, waardering, vrijheid. Dorst naar een andere manier
van leven. Wie of wat kan deze dorst lessen?
Na Goede Vrijdag komt Pasen, het feest van de opstanding en tot leven komen. God heeft Jezus
door die dood heen gehaald en Hem het nieuwe en eeuwige leven geschonken. Wat dor en doods en
voorbij lijkt, komt tot bloei. Het kruis van de dorst wordt de bloem van het water.
Ook mensen, ook wij, kunnen onze dorst lessen. Ik ben “het levende water” (Joh. 4,10) zegt Jezus
tot ons. “Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt nooit meer dorst. Het water dat Ik
hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” (Joh. 4,14)
Opstaan tot leven, tot echt leven, dat is de paasboodschap. Niet bij de pakken neerzitten, niet bij de
grafervaring blijven, maar hoopvol en vol vertrouwen op weg gaan. Hij is bij ons. Zalig Pasen.
W. van Meijl, pastoor

Vieringen in de Goede Week en met Pasen
* 13 april : PALMZONDAG
10.00 uur: hoogmis met palmwijding en –uitreiking
11.15 uur: gezinsviering met palmpasenstokken. Na de viering worden deze stokken in
optocht naar de bewoners van Leenderhof én Marijkeplein gebracht.
* 14 april: 19. 00 uur : boeteviering in de kerk m.m.v. het mannenkoor
* 17 april: WITTE DONDERDAG 16.30 : eucharistieviering in het Leenderhof
m.m.v.mannenkoor
(Om 19.00 : geen viering hier in de kerk!!
Wel een eucharistieviering om 19.00 uur in Sterksel met
aanbidding tot 22.00 uur m.m.v. de Erewacht)
* 18 april: GOEDE VRIJDAG
15.00 : viering in de kerk n.a.v. de dood van Jezus
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19.00 :
viering in de kerk
15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof
21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de
paaskaars van Leende én van Sterksel
* 20 april HOOGFEEST VAN PASEN
11.00 : plechtige hoogmis met beide koren
* 19 april: PAASZATERDAG

* 21 april TWEEDE PAASDAG

10.00 : eucharistieviering m.m.v. de Korennoot

PAROCHIEBERICHTEN
* Sinds begin dit jaar staan de misintenties elke week op de website van de parochie (parochie
Leende). U kunt de misintenties ook vinden in het weekblad “Middenstandsbelangen” onder de
parochies Geldrop.
* de collecte in de carnavalsmis op 1 maart heeft het mooie bedrag laten zien van € 393,75. Heel
hartelijk dank. De bestemming is voor de trouwe leden van onze kerkhofploeg, die het kerkhof zo
netjes bijhouden. Ze zijn heel erg blij met deze attentie.
* Wegens het uitzonderlijk warme weer zijn de leden van de begraafplaats reeds op het kerkhof
begonnen met het onderhoud. Ze konden meteen gebruik maken van hun vernieuwde en uitgebreide
bergruimte, waarin o.a. ook plaats is voor een gezellig bij elkaar zitten om een kopje koffie/thee te
drinken.
* Op 18 en 19 maart werd een nieuwe stoeptegel aan de achterzijde van de pastorie gelegd. Een
hele vooruitgang. De nieuwe tegels mogen gezien worden!! Fijn voor de eerste communicanten en
vormelingen die hier o.a. gebruik van maken.
* Omdat onze pastoor niet gelijktijdig op twee plaatsen, Leende én Sterksel, kan voorgaan in de
vieringen, is na overleg een schema opgesteld. U vindt het bij de vieringen van de Goede Week en
Pasen.
* De fusiegesprekken om tot één parochie Geldrop te komen, gaan onverminderd voort. Zowel op
pastoraal als bestuurlijk vlak wordt met elkaar overlegd om tot die eenheid te komen. De informatieve en oriënterende fase is voorbij en nu dienen besluiten genomen te worden. Nu wordt ook
duidelijk hoe groot de meningsverschillen tussen de parochies zijn. Het kost ongetwijfeld heel veel
tijd en energie om tot die eensgezindheid te komen.
* Naar jaarlijkse gewoonte komen de leden van de Zonnebloem op Lind Mert, dit jaar op 31 maart,
in de voormiddag samen in de pastorie voor een kop koffie/thee en een brokmop. Dit jaar waren ze
met 36 personen. De grote kamer was weer helemaal vol en het was er erg gezellig.
* Wist u dat onze website (= parochie leende) in de afgelopen maand maar liefst 1706 is aangeklikt,
bekeken?
Op Witte Donderdag, 17 april 2014, vindt “The Passion” voor de vierde keer plaats.
Na de successen in Gouda, Rotterdam en Den Haag komt dit jaar Groningen aan de
beurt. Het is een religieus tv-spektakel, dat in de binnenstad van Groningen en op andere
karakteristieke plekken in de stad wordt opgevoerd. The Passion vertelt het lijdensverhaal van
Jezus. Daarbij worden Nederlandstalige hits gezongen door bekende artiesten. U kunt de presentatie
volgen op de tv vanaf 20.25 uur.

VastenAktie 2014
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Kinderhuis Bonakal

Ieder jaar opnieuw selecteert onze parochieel missiecentrum een project, waarvoor zij uw aandacht
vragen tijdens de Veertigdagentijd. Wij hebben het hier nog niet zo slecht en worden gevraag te
delen met hen die het niet zo goed hebben.
De parochies uit de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Someren bundelen dit jaar weer
hun krachten om een project uit het thuisland van Pater Mervin, de kapelaan van Heeze, te steunen.
Het is een opvanghuis voor kansarme kinderen bij een openbare school in Bonakal, in de provincie
Andra Pradesh, India.
Meer dan 50% van de plattelandsbevolking in India is analfabeet, vooral meisjes en vrouwen. Dat
percentage is bij de kasteloze Dalits en de Tribalen (oorspronkelijke zwerfstammen) zelfs
aanzienlijk hoger.
In het district Bonakal ((een twintigtal gehuchten, district Khammam, provincie Andra Pradesh)
behoort 28% van de bevolking tot de laagste kasten (de onaanraakbaren) en 21% tot de tribalen
Verdrukte bevolkingsgroepen: “Ook nu nog: niemand drinkt thee uit een glas waaruit een
kasteloze thee gedronken heeft” (Brandt Corstius, VPRO, jan 2013).
Hun vrouwen en meisjes in die gebieden, ook nu nog, weerloos tegen alle vormen van
misbruik. Misbruik door mensen uit een hogere kaste, door rondtrekkende bendes, ook zelfs
door “bekenden” waar ze opgevangen worden als hun ouders dat niet meer kunnen of
verdwenen zijn. En geen enkel rechtsbescherming.
De Indiase Priester Missie Orde (1984) “Heralds of Good News” van Pater Mervin (Heeze) trekt
zich het lot aan van de armen en de onderdrukten; ongeacht godsdienst, kaste, of sociale status.
Zoals Moeder Teresia; “niet vragend wie of wat je bent, hindoe of christen, oud of jong, maar wat
je voor iemand kunt doen”.
Zo willen we in Bonakal (een twintigtal gehuchten,
district Khammam, provincie Andra Pradesh) de
huidige nieuwe school voorzien van een opvanghuis. Hier kunnen jonge moeders met hun dochters
terecht en kunnen we hen een nieuw leven
schenken, hoopvol perspectief bieden.

In de Goede Week (14-19 april) vindt u in de Parel het bekende VastenAktie zakje met daarin een
folder met meer informatie over deze aktie.
U kunt deze envelop met uw bijdrage in de bussen in de kerk of in de brievenbus van de pastorie
deponeren. Onze gewaardeerde dank voor uw steun.
Ook kunt u een bijdrage, aftrekbaar van de belasting, overmaken op rekening. nr. 1769.74.954
t.n.v. Actie Bonakal, India, onder vermelding Kinderopvanghuis Bonakal.

PAROCHIECHRONIEK
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Doopsels
* 9 maart 2014: Raf Rutten, zoon van Ronald Rutten en Anne de Valk. Broertje van
Anouk (†), Ryan en Laura, Heeze
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn ouders en familie. We hopen
dat dit kind veilig en gezond mag opgroeien tot een mens die gelukkig is en leeft in
de geest van Jezus.

Overleden
* 1 maart 2014: Nell van Engelen-de Groof, weduwe van Piet van Engelen. Ze heeft
gewoond in de Dorpstraat en is 92 jaar geworden.
* 28 maart 2014: Piet van Meijl, echtgenoot van Theo van Meijl-Winters. Hij heeft
gewoond in Strijperstraat 58 en is 85 jaar geworden.
* 29 maart 2014: Toos Bax-van Mierlo, echtgenote van Frans Bax (†). Zij heeft
gewoond in het Leenderhof en is 87 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden
getroffen is. Wij wensen de familie 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 steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

TER INSPIRATIE
Geloven is geen knopje
dat je aan of uit kunt zetten.
Geloven is een groeiproces,
iets dat je meestal van huis uit meekrijgt,
maar ook iets
dat jij je langzaam maar zeker
eigen moet maken
wil het van beslissende invloed
op je leven worden.

PAASWENS
Aan allen die deze Nieuwsbrief lezen,
wensen we een ZALIG PASEN.
Dat het nieuwe leven
u vrede en vreugde
mag schenken,
want Hij is in ons midden..
=================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres van de parochie: parochie.leende@gmail.com De pastoor is ook bereikbaar onder
06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

