
 

          

 

 

 

 

 

parochie   H. Nicasius, locatie Leende 

                      

 

VOORWOORD 

Met Aswoensdag, 18 februari 2015, zijn we de Veertigdagentijd binnengegaan. Naar het voorbeeld 

van Jezus, die na zijn doopsel door Johannes, naar de woestijn is gegaan en daar 40 dagen en 40 

nachten heeft doorgebracht, om zich voor te bereiden op zijn taak, zo worden wij in deze 

Veertigdagentijd uitgenodigd stil te staan bij ons leven. Een periode van bezinning, van inkeer, van 

omkeer en terugkeer. Terug naar de bron, terug naar het fundament, terug naar mijn diepste ik én 

wat God met mij voorheeft. We zijn immers geschapen als beeld van God, om Hem in onze wereld 

present te stellen. 

De volgende tekst is heel toepasselijk voor de Veertigdagentijd: 

Wanneer je vast, 

zwaai dan de luiken 

van je strakke denkbeelden wijd open 

en laat een frisse wind naar binnen stromen. 

Wanneer je vast, 

speur naar de wortels                     

die je ziel verharden 

en hak ze uit 

tot je minzaam elkeen 

tegemoet kan komen. 

Wanneer je vast, 

schep dan een nieuwe orde in je wereld 

zodat je lotsverbonden raakt 

met ieder mens 

die brood of recht ontbeert. 

Deel in die mate  

dat zijn honger wordt gestild. 

Wek hoop die 

dagelijks en voor ontelbaren 

een weg aanlegt naar Pasen. 

(Onderweg naar Pasen 2015, blz. 7) 

PAROCHIEBERICHTEN  

 

* Op zondag 8 februari jl. hebben onze 20 vormelingen zich voorgesteld aan de 

hand van het thema “In vuur en vlam”. Op een vlammetje hadden ze 

geschreven wanneer zij enthousiast kunnen zijn, wanneer ze “in vuur en vlam” 

staan. Vol begeestering zijn ze aan het vormselproject begonnen en hopen op 

vrijdag 20 maart 2015 het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen: 

gevormd worde met Gods goede Geest. Het vuur aanwakkeren en voor je 

overtuiging durven uitkomen!! 
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* Naar jaarlijkse gewoonte hebben we op zaterdag 14 februari jl. een carnavalsmis gehouden in 

Blaosdonk om Gods zegen te vragen voor de komende dagen. De aanwezigheid was weer groot. 

Prins Marc dun Urste en prinses Marieke met de hele raad van Elf waren aanwezig, alsook de 

jeugdprins Maks en jeugdprinses Lynn met hun gevolg. Ook de vele ex-prinsen en ex-prinsessen 

werden begroet, alsook onze burgemeester met zijn echtgenote. De vele carnavalvierders kregen als 

thema mee: in vuur en vlam. Onze prins Marc is immers bij de brandweer en moet menig vuurtje 

blussen. Als het waakvlammetje maar blijft branden!! Via radio Horizon is de viering uitgezonden.  

 

* Na de viering in de kerk volgden de carnavalsonderscheiding in de Meent. Jac Hulsen, die sinds 

enige tijd de beheerder is van onze begraafplaats, ontving van de carnavalsvereniging de Orde van 

Verdienste voor zijn veelzijdige inzet voor de Leendse gemeenschap. Proficiat, Jac, met deze 

verdiende erkenning. 

 

* De collecte tijdens de carnavalsmis heeft het mooie bedrag laten zien van € 363,75. De collecte is 

bestemd voor onze parochiële klusjesgroep. Zij staan toch maar steeds klaar voor de vele klusjes die 

er in én rondom dit monumentale gebouw te doen zijn. Dank u wel voor deze bijdrage én de 

waardering voor de vrijwilligers van onze klusjesgroep. 

 

* Rouwverwerking. Hoe gebeurt dat in onze parochie? Zomaar, op een willekeurige dag van het 

seizoen, op 24 februari jl. is er weer zo’n bijeenkomst geweest van “Op de koffie/thee bij de 

pastoor.” Deze ontmoeting wordt door een werkgroep georganiseerd. Alle weduwen en 

weduwnaars zijn dan van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee bij elkaar te 

zijn als lotgenoten en met elkaar die ervaring te delen. Deze keer zitten 23 

personen in de huiskamer bij de pastoor. De bijeenkomst begint met een 

begroeting en bezinnende tekst; dan volgt het gesprek onder elkaar. Met 

een lach en een traan wordt genoten van elkaars aanwezigheid en 

nabijheid. De bijeenkomst wordt besloten met een sprekend gedicht. Alle 

weduwen en weduwnaars zijn van harte welkom op deze ontmoeting. Je 

hoeft je daarvoor niet op te geven. 

 

* Jaarvergadering KBO. Zoals steeds gebruikelijk wordt de jaarvergadering, die dit jaar op vrijdag 6 

maart plaatsvond, ingezet met een eucharistieviering in de kerk. Op deze manier wordt uitdrukkelijk 

vorm gegeven aan de “K” van Katholieke Bond van Ouderen. De viering had als thema: Op Uw 

woord. Het seniorenkoor “De Torenzangers” zorgde voor de muzikale invulling en de leden hebben 

prachtige liederen laten horen. Dankjewel voor deze goede samenwerking. 

 

* De volgende Nieuwsbrief hopen we einde maart te doen verschijnen, juist voor Pasen. 

 

 

 

IN  MEMORIAM :  z.e.h. Henk Groothuijse 

 

Op 17 februari 2015 is te Uden overleden de zeereerwaarde heer Henk 

Groothuijse. Hij was als kapelaan in onze parochie werkzaam van 1963-1966.  

Nadien is hij als kapelaan in Nijmegen, Best en Nistelrode werkzaam geweest 

en als pastoor in Nistelrode en Vorstenbosch. Op 1 juli 2008 kreeg hij eervol 

ontslag. De uitvaartdienst was op 23 februari 2015 in Nistelrode. Pastoor 

Groothuijse is 75 jaar geworden. 

 

Vanuit de parochie Nistelrode ontvingen wij het bericht: “ Pastoor Groothuijse is de mensen van de 

parochie Leende nooit uit zijn hart verloren.”  
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VASTENAKTIE 2015              
 

Vastenaktie 2013 en 2014 

    

De afgelopen twee jaar is in de           

parochies van de gemeente Heeze – 

Leende en Cranendonck extra veel 

inzet geweest voor de Vastenaktie.  

 

Dat kwam omdat het gelukt was een “eigen project” goedgekeurd te krijgen binnen de landelijke 

Vastenaktie. Dat project betreft de bouw van een opvanghuis (Boarding Home) voor verweesde en 

hulpbehoevende kinderen in Bonakal in India, waar miljoenen mensen uit de laagste kasten wonen 

of rondzwerven. Dit opvanghuis wordt gebouwd bij een recent in gebruik genomen school, die 

geleid wordt door paters van de missieorde van pater Jozef (= kapelaan te Cranendonck) en pater 

Mervin (=kapelaan te Heeze). Hier worden de kinderen uit de gehuchten in de omgeving 

opgevangen die de school niet bereiken kunnen.  

Beide jaren werd de Vastenaktie een succes, omdat ook de omliggende parochies van Heeze-

Leende, d.w.z. Someren en Lierop zich aangesloten hebben bij het projekt waar pater Jozef en pater 

Mervin zo nauw bij betrokken zijn. Het eerste jaar werd € 45.417, -- opgehaald en vorig jaar zelfs € 

46.931,--. Dat is niet genoeg om de totale bouw te kunnen bekostigen, maar voldoende om in 

oktober 2013 met de eerste fase van de bouw te kunnen starten. Sindsdien is er al hard gewerkt. Het 

eerste gedeelte van het opvanghuis is opgeleverd in juni 2014 en enkele maanden later in september 

2014 is de eerste groep kinderen opgenomen in het nieuwe opvanghuis.  

Ondertussen is in juli en augustus gewerkt aan de bouw van een voorlopige keuken, die hard nodig 

was nu er zoveel kinderen verblijven. En afgelopen oktober is gestart met de bouw van de tweede 

fase, een meisjesvleugel, die bekostigd gaat worden met de opbrengst van de Vastenaktie van 2014. 

In India (met erg veel gevallen van aanranding) moet er extra aandacht zijn voor de woon- en 

leefomgeving van meisjes. Meisjes moeten in dit tehuis veilig zijn en daarbij hoort een afgeschermd 

verblijf waar niet iedereen binnen kan lopen. Daar wordt nu aan gewerkt. 

Door de bezoeken van pater Mervin aan India en aan het in aanbouw zijnde opvanghuis horen en 

zien (foto’s) we hoe het staat met de vorderingen. Het geeft een goed gevoel dat we zo uit de eerste 

hand te weten komen hoe het bouwproject verloopt. 

 

Vastenaktie 2015. 

Alle 13 parochies, die zich de vorige jaren ingezet hebben voor Bonakal, hebben ook nu weer de 

handen ineen geslagen en willen de Vastenaktie 2015 bestemmen voor de derde en laatste fase van 

de bouw van het opvanghuis. Nu de eerste fase met succes afgerond is en hard gewerkt wordt aan 

de tweede fase, willen we er ook zeker van zijn dat de gemaakte plannen volledig gerealiseerd 

worden.  

Als het gaat lukken om een even hoge opbrengst te krijgen als de twee vorige jaren, dan hebben we 

samen echt iets voor elkaar gekregen: een mooi en veilig opvanghuis, waar meisjes en jongens een 

thuis kunnen vinden. Daar vinden ze bescherming en kunnen ze de erbij gelegen school bezoeken. 

Dat maakt hen weerbaar tegen uitbuiting en misbruik en geeft hen de kans op een betere toekomst.  

 

 
Pater Mervin met de eerste interne leerlingen.                                                                       

Op de achtergrond Bonakal 1 (al in gebruik) en Bonakal 2 (in aanbouw). 
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Met uw steun maken we het karwei af.  
De kinderen in Bonakal hebben onze hulp hard nodig en de rechtstreekse lijn via pater Mervin en 

pater Jozef met de paters, die het opvanghuis gaan beheren, maakt dat we weten dat het geld op de 

juiste plaats terecht komt en goed besteed wordt.  

 

Hoe verloopt de Vastenactie?  
U treft de gebruikelijke zakjes van de Vastenaktie in het weekblad “De Parel” aan in de week van 

30 maart – 4 april. U kunt de enveloppen met uw bijdrage deponeren in de collectebus in de kerk, of 

in de brievenbus van de pastorie of in de collectebus die op 4 april bij de Plus staat. Bij voorbaat 

bedankt voor uw bijdrage voor dit vastenproject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Overleden 

* 25 januari 2015: Piet Willems, echtgenoot van Helma Willems-Michiels. Hij heeft 

    gewoond in Margrietlaan en is 70 jaar geworden. 

* 30 januari 2015: Piet Groot, echtgenoot van Marleen Groot-Ummels. Hij heeft 

    gewoond in de Schoolstraat en is 77 jaar geworden. 

* 19 februari 2015: An van Mensvoort-Schoone, echtgenote van Laurens van 

    Mensvoort (†).Ze heeft gewoond in de Broekerstraat en is 94 jaar geworden. 

* 27 februari 2015: Adriaan van Asten. Hij heeft gewoond in Strijperstraat en is 85 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. 

 

 

 

Gouden Huwelijk 

* 20 februari 2015 : Peter en José Vogels-Korting 

 

Van harte proficiat met dit gouden feest. Geluk en voorspoed op jullie levensweg 

met Gods zegen en te midden van jullie kinderen, kleinkinderen, familielieden, 

vrienden en bekenden.     
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ARCHIEF : dameskoor 

We vonden het volgende papiertje in het archief 

van het dameskoor, eind 1994: 

Vergrijzing Dameskoor!! 

Er bestaat bij het Parochieel Dameskoor  

dringend behoefte aan versterking. 

In onze Parochie moet het toch mogelijk zijn 

enkele dames te vinden die bereid zijn 

samen met ons de rouw- en trouwdiensten te verzorgen. 

Kunt  u zich voorstellen dat er in onze parochie 

géén dameskoor meer zou zijn? 

Wij niet 

en vandaar dus deze oproep. 

De repetitie is op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur. 

 

U kunt nadere informatie krijgen bij onze secretaresse. 

 

NIEUWE  PAROCHIE : aanbod bezinningsavonden 

De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons te bezinnen op het mysterie van het lijden en 

sterven van onze Heer Jezus Christus. Daarom zullen er vier bijeenkomsten georganiseerd worden 

op verschillende locaties in de Nicasiusparochie. De bijeenkomsten zijn daarnaast bij uitstek 

geschikt om mensen uit een ander dorp van onze parochie te leren kennen. Samen kunnen we ons 

geloof verdiepen en ons verwonderen over de grootsheid van de liefde van God voor ons.  

We bieden twee verschillende thema’s aan: 

 

1. De mysterieuze Lijkwade van Turijn  

Is het gezicht dat hier afgebeeld staat het gezicht van onze Heer Jezus 

Christus? Is Jezus gewikkeld in het doek dat bekend staat als de Lijkwade 

van Turijn? Wat kunnen we leren over het lijden en de kruisdood van de 

Heer aan de hand van de Lijkwade?  

 

Eliza Oudshoorn uit Leiden zal ons alles vertellen over dit mysterieuze 

doek. De lezing is spiritueel van inslag en zal ons voorbereiden op de 

gebeurtenissen die we gedenken in de Goede Week. Aan de hand van de 

Lijkwade willen we het lijden en sterven van de Heer beter leren begrijpen. 

  

De lezing wordt in onze Nicasiusparochie tweemaal gehouden: 

• 5 maart in de pastorie van Mierlo, Heer van Scherpenzeelweg 18, Aanvang:  20.00 uur.  

• 19 maart in het Martinushonk in Heeze (links naast de kerk. Aanvang ook om 20.00 uur.  

 
2. De Veertigdagentijd bewust beleven 

We kennen het allemaal wel. Aan het begin van de sterke tijden van het liturgisch jaar nemen we 

ons voor om er iets van te maken, maar we worden in beslag genomen door de dagelijkse dingen. 

En voor je het weet, is het Kerstmis of Pasen en hebben we ons eigenlijk helemaal niet geestelijk 

voorbereid op deze grote feesten.  

Gelukkig is het mogelijk om de Veertigdagentijd concreet en bewust te beleven. Het hoeft  daarbij 

helemaal niet om grootse en tijdrovende dingen te gaan, want dergelijke zaken blijken dikwijls  
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onhaalbaar. We kunnen doorgaan met ons dagelijks leven, maar toch tegelijkertijd toeleven en 

toegroeien naar het paasfeest.  

Dr. Eugen Graas zal ons op een praktische en concrete manier suggesties voor een goede geestelijke 

voorbereiding op het paasfeest meegeven. Dhr. Graas is als priester werkzaam in conferentieoord 

Zonnewende in Moergestel en in Maastricht. Hij komt tweemaal spreken: 

• 12 maart om 20.00 uur in het Antoniushuis in Geldrop.  

• 26 maart om 20.00 uur in het Martinushonk in Heeze (links naast de kerk).  

Deze inleiding zal gaan over de Goede Week en zal ons uitdagen om intenser deze week met 

de Heer mee te beleven.  

 

TER INSPIRATIE :    aandacht 

We hebben elkaar nodig, 

Dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte 

en aandacht voor elkaar. 

Waarom niet even praten? 

Waarom geen lieve lach? 

Zó zorg je voor een lichtpunt, 

ook op een donkere dag. 

Iemand die naar je luistert, 

iemand die met je praat. 

Dát is nou juist hetgene 

waar ’t bij een mens om gaat! 

(Janet Kloppenberg) 

 

EEN  LENTEGROET  (mijmering van een parochiaan) 

Het voorjaar schrijft een nieuwe dag  

en roept de wereld wakker, 

de hemel geurt,  de nacht raakt kort 

het lijkt alsof de lente   

een belofte wordt. 

Een hartelijke lentegroet. 

 

 

KALENDER   

* 15 maart 2015: om 14.00 uur: passieconcert in onze kerk, verzorgd door het Heezer Vocaal 

Ensemble. De toegang is gratis. 

 

* 16 maart 2015: halfvasten markt. Naar gewoonte komen de leden van de Zonnebloem in de 

pastorie bij de pastoor op de koffie. Even gezellig bijpraten onder het genot van een kop koffie/thee 

met natuurlijk……een brokmop. 

 

* 18 maart 2015: 2
e
 informatieavond voor de ouders van de eerste communicanten in de pastorie. 

De uitnodiging volgt nog. 
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* 19 maart 2015: parochievergadering om 20.00 uur in de pastorie. Dit is de halfjaarlijkse 

bijeenkomst van de contactpersonen van de verschillende parochiële werkgroepen. Met elkaar en 

onder leiding van pastoor Van Meijl wordt geïnformeerd, geïnspireerde en gecoördineerd. 

 

* 20 maart 2015: in de viering om 19.00 uur zal deken Felie Spooren, namens onze bisschop mgr. 

A. Hurkmans, het sacrament van het vormsel komen toedienen aan 20 vormelingen. Zangkoor 

Switch zal voor de muzikale invulling zorgen. 

 

* 25 maart 2015: in Leenderhof zal om 19.00 uur de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving 

plaatsvinden. De bewoners, die dat willen, zullen dan het sacrament van de ziekenzalving 

ontvangen, waarbij ook de familie van harte welkom is. 

 

* 29 maart 2015: om 11.15 uur is er een gezinsviering, die in het teken staat van Palmzondag. De 

kinderen zullen een palmpasenstok maken en die na de viering in optocht naar de bewoners van 

Leenderhof of van het Marijkeplein gaan brengen. Aandacht hebben voor elkaar !! 

 

* 3 april 2015: om 20.00 uur wordt voor onze jongeren de bekende film “Jesus 

Christ Superstar” gedraaid,  in de pastorie. Via facebook of een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen alle vormelingen van de laatste jaren deze uitnodiging. 

 

 

 

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

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pastoor W. van 

Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom. 

 

Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.  

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com    De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593 

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl  

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

