parochie

H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende

Jaargang 9, nummer 2, maart 2018
VOORWOORD
Met Aswoensdag, 14 februari, is de Veertigdagentijd begonnen, de voorbereidingstijd op Pasen, het
grootste feest van de christenen. In deze 40 dagen worden we aangesproken en uitgenodigd om eens
stil te staan bij de kwaliteit van ons leven. De kerk gebruikt hierbij drie belangrijke woorden met
een “b”:
- bezinning: kom tot jezelf en bezin je op je leven; dit is een tijd van meer toeleg op het bidden;
- bekering: wat kan er in mijn leven veranderen, verbeteren? Van inkeer naar omkeer, bekering;
- boete : tijd van versterving, versobering, beheersing, van delen van je overvloed met degenen die
het niet zo goed hebben (zie Vastenactie, blz.5)
De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ook eens stil te staan bij het leven, lijden en sterven van
Jezus. In ieder menseleven komen lijden en tegenslagen voor. Ook de dood is onvermijdelijk. De
vraag is : hoe gaan we met die werkelijkheid om vanuit een christelijk perspectief?
In het Nieuwe Testament geven 3 evangelisten een prachtig getuigenis over de
gedaanteverandering van Jezus. Vlak voordat Jezus met drie van zijn leerlingen
de berg opgaat, vertrouwt Hij hen toe dat Hij binnenkort naar Jeruzalem gaat.
Daar zal Hij moeten lijden en ze zullen Hem ter dood brengen. Maar God zal
Hem doen verrijzen, zo gelooft Jezus.
Dit wordt duidelijk gemaakt op die berg. Jezus is daar in gebed, staat in contact
met zijn hemelse Vader en dan gebeurt er iets bijzonders, iets wonderlijks. De
profeet Elia verschijnt, samen met Mozes. En Jezus wordt helemaal licht. Hij straalt. In dit gebed
komt God aan het licht. Jezus maakt aan zijn intieme leerlingen zijn binnenkant duidelijk : daar is
licht. Het licht van God, zijn Vader, die Hem nooit in de steek laat, die Hem door het lijden en de
dood heen zal halen.
Het moet voor die leerlingen een bijzondere ervaring zijn als zij daar hun Meester zien stralen. Als
die binnenkant van Jezus naar buiten komt!! Zulke religieuze piekervaringen zou je willen
vastleggen, vasthouden. Maar dan kan niet. Die ervaringen komen en gaan. Het gewone leven speelt
zich niet in de zevende hemel af, maar in de vlakte van het dagelijks leven.
Gelukkig mogen we ons vasthouden aan de boodschap : het Licht blijft schijnen: er is steeds hoop,
uitzicht, perspectief, leven na de dood, verrijzenis. Dat wil Jezus zijn leerlingten, maar ook ons
duidelijk maken. (zie : Ter inspiratie, blz. 8)
Vanuit deze gedachte wens ik u allen een vruchtbare Veertigdagentijd toe,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* De carnavalsmis op 10 februari in de Leendse Blaos heeft weer een volle kerk laten zien. Naar
gewoonte beginnen we de carnavalsdagen met een heilige mis, die dit jaar weer door radio Horizon
werd uitgezonden. Een eigentijdse viering met veel muziek, lezingen en gebeden én dat alles in een
goede en ontspannen sfeer. De collecte heeft € 460,85 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Dit
bedrag zal besteed worden aan de verfraaiing van het interieur van de kerk.
* Op Aswoensdag, 14 februari, was de kerk weer goed gevuld. Zoals de grote foto op de voorpagina
in De Parel van Brabant ( 21 februari) liet zien, kwamen jong en oud het askruisje
halen. Fijn als je met zovelen het leven kunt vieren in deze monumentale kerk.
“Carnaval verbroedert” was het thema dat p. Van Meijl vaker liet horen. Zowel het
prinsenpaar uit Leende als uit Sterksel waren aanwezig, alsook de raad van elf. Het is
bemoedigend te zien dat er tientallen jongeren uit Leende en Sterksel in de kerk waren.
Zij konden zien hoe de palmtakjes verbrand werden. Met die as werd door de
voorganger én de prins uit Leende en Sterksel een kruisje op het hoofd van de
aanwezigen getekend.
* Op 14 februari hebben de leden van ons mannenkoor hun jaarvergadering gehouden. In grote
tevredenheid blikken ze terug op het afgelopen jaar (zie vorige nieuwsbrief). Heeft u enige notie
hoe vaak de leden van het mannenkoor afgelopen jaar zijn komen zingen? 88 keer !! Proficiat
heren voor jullie trouwe inzet en betrokkenheid.
* Op vrijdag 2 maart hebben de leden van het FMC de trappen in de toren schoongemaakt. Ja, ook
dat is nodig. Het was een hele klus bij het koude winterweer om met stofzuigers het vele stof, de
vliegjes, spinnenwebben, enz. op de trappen op te ruimen. Dank je wel, mannen, voor deze
schoonmaakbeurt. Zo is de toren weer toegankelijk voor bezoekers. (zie blz.5-6)
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van april uit te geven. Uw suggesties, tips
of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

Vieringen in de Goede Week en met Pasen
* 25 maart : 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.
* 29 maart: 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 21.00 uur m.m.v. de Erewacht)
* 30 maart: GOEDE VRIJDAG
15.00 : viering in de kerk n.a.v. de dood van Jezus
19.00 : viering in de kerk : Goede Vrijdagviering
* 31 maart: PAASZATERDAG
15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof
21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de
paaskaars van Leende
* 1 april: HOOGFEEST VAN PASEN

11.00 : plechtige hoogmis met beide koren

* 2 april: TWEEDE PAASDAG

10.00 : eucharistieviering m.m.v. het mannenkoor
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 18 februari 2018: Caz Umans, zoontje van Ludo Umans en Hanneke van der
Kruis en broertje van Maud en Guus.
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie.
We hopen dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en
leren leven in de geest van Jezus.

Overleden
* 12 februari 2018 : Mien Cardinaal-Peek, echtgenote van Frans Cardinaal (†). Zij
woonde in de Valkenswaardseweg en is 85 jaar geworden.
* 23 februari 2018 : An van Weert-Teeuwen, echtgenote van Peer van Weert (†). Zij
heeft gewoond in het Marijkeplein en is 84 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.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

MAART : MAAND VAN SINT-JOZEF
Traditiegetrouw staat het beeld van de H. Jozef weer in het priesterkoor van onze kerk. Vele
parochianen hebben een bijzondere verering hebben voor deze heilige, die ons blijft inspireren.
Jozef, de timmerman, met zijn zoon Jezus.
We vermelden een tekst uit het Nieuwe Testament,
Lc. 2, 41-52 :
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus naar Jeruzalem bij gelegenheid van
het paasfeest. Terwijl zij terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem
achter zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij Jezus niet vonden,
keerden zij al zoekend terug naar Jeruzalem."
Jozef en Maria moeten op hun weg Gods afwezigheid ervaren hebben.
Maar zij zijn diep genoeg geraakt om te blijven zoeken naar de Aanwezige. En ze krijgen antwoord!
Wanneer de Ander afwezig of verborgen blijft op mijn weg, blijf ik dan zoeken naar sporen van zijn
aanwezigheid? Is mijn geloven een zoekend geloven, een verlangen om de Ander beter te leren
kennen?
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KENNISMAKING MET ONS PRINSENPAAR
Het begint stilaan een gewoonte te worden. Op de donderdagmiddag vóór de carnaval worden de
90-plussers van onze gemeenschap uitgenodigd om in de pastorie met het nieuwe prinsenpaar
kennis te komen maken. Het prinsenpaar wil deze mensen
persoonlijk ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie/thee
met een stukje gebak wordt in een ontspannen sfeer gezellig met
elkaar gepraat..
Dit jaar waren er 14 mensen boven de 90 jaar in de pastorie
aanwezig om met prins Robert dun Urste en prinses Nienke kennis te
maken. Volgens de reacties van de aanwezigen was het een heel geslaagde en gezellige ontmoeting,
die duurde van 15.00 tot 16.15 uur.

De groepsfoto

VANUIT DE NICASIUSPAROCHIE
In deze Veertigdagentijd worden er vanuit de nieuwe parochie allerlei initiatieven aangeboden om
tot bezinning en verdieping te komen. Dit jaar willen ze bezinningsavonden én een filmavond
organiseren. (Voor meer informatie: zie website of informatiebord in het portaal van de kerk)
1. De bezinningsavonden bestaan uit een cyclus van drie preken van de in Amerika werkzame en
in 1996 overleden priester Henri Nouwen, waarin hij met ons op zoek wil gaan naar het ware geluk.
De bijeenkomsten vinden plaats in Geldrop, in het St.-Antoniushuis, Stationsstraat 21, en beginnen
om 20.00 uur. De datums én thema’s zijn :
dinsdag 20 februari : de geliefde zijn
dinsdag 6 maart:
de geliefde worden
dinsdag 20 maart:
leerling zijn van de geliefde

2. De filmavond : op 14 maart wordt in het Antoniushuis in Geldrop om 19.00 uur de film getoond:
Des hommes et des dieux. Deze film won de Grand Prix in Cannes en maakt grote indruk door de
kalmte waarmee de regisseur acht monniken met een dilemma in Algerijns oorlogsgebied volgt.
Iedereen is van harte welkom op deze avonden.
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VASTENACTIE 2018 : gaan waar niemand gaat …
De Vastenactie heeft dit jaar als thema :“ Gaan waar niemand gaat in Zambia”
In het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens van Tanzania, ligt het
district Mbala. Een van de armste districten van Zambia waar het
gemiddelde weekinkomen 0 tot 6,90 euro bedraagt.
Het Vastenaktiecampagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters
van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is.
Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie , Victor Braun, de zusters op : ”Te gaan waar
niemand gaat en te doen wat niemand doet.”
Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren '80 de sloppenwijken in om
te zorgen voor de door H.I.V. getroffen families. Zo ontstond het “Housholds
in Destress-programma”, dat we dit jaar via de Vastenactie steunen.
U kunt hen helpen door een bijdrage in het VastenAktie zakje dat op 16 maart
bij de Middenstandsbelangen gevoegd zal worden.
In de Kerk staan bussen waarin U Uw zakje of bijdrage kunt deponeren, of in
de brievenbus van de Pastorie.
(R. Ebeling van het PMC)

THE PASSION : 29 maart gaat naar De Bijlmer
De achtste editie van The Passion vindt op Witte Donderdag 29 maart 2018 plaats in Amsterdam
Zuidoost. Na de evenementen in Gouda (2011), Rotterdam (2012), Den Haag (2013), Groningen
(2014), Enschede (2015), Amersfoort (2016) en Leeuwarden
(2017) is Amsterdam dit jaar aan de beurt. Het stadsdeel De
Bijlmer, dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid
bij uitstek geschikt om als decor te dienen voor de eigentijdse
muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van
Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van
een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met
wederopbouw en veerkracht.
De Passion wordt rechtstreeks door de televisie uitgezondenen
begint om 20.30 uur. De uitzending is meer dan de moeite waard
om te bekijken én te ondergaan.
Dit jaar heeft The Passion het thema ‘ik zie jou’.

RONDLEIDING KERK – BEKLIMMING TOREN
De Leendenaren zijn trots op hun monumentaal kerkgebouw. Maar
meerdere mensen, van dichtbij of veraf, willen dit gebouw ook wel eens
van binnen zien en bewonderen. Dat kan !!
Op verzoek verzorgen wij rondleidingen door de kerk, waarbij een
beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is.
U kunt dat aanvragen bij:
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Lenie Mijs
Jac Staals

telef. 040-2062225; email leniemijs54@gmail.com
telef. 040-2061857; email staalsjm@outlook.com

De kosten bedragen voor de kerk 3 euro per persoon en voor de kerk en toren 5 euro per persoon.
Deze kosten komen geheel ten goede aan het onderhoud van ons prachtige monument.

KALENDER
* 12 maart : n.a.v. Lind Mèrt zijn de leden van de Zonnebloem van harte welkom in de pastorie van
10.00 – 11.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie/thee beleven ze een gezellig onderonsje.
* 13 maart : de KBO houdt haar jaarvergadering en begint met een eucharistieviering om 13.00 uur
in de kerk, met medewerking van de Torenzangers. Nadien is de vergadering in De Meent.
* 19 maart : gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof, o; 19.00 uur, voor de bewoners, maar ook
voor de bewoners van het Marijkeplein én andere geïnteresseerden. (Willen deze laatsten omwille
van de organisatie hun naam opgeven op het secretariaat : tel. 2061215?)
* 20 maart : laatste bijeenkomst van dit seizoen van “Op de koffie/thee” bij de pastoor” in de
pastorie van 10.30 – 11.30. Alle weduwen en weduwnaars zijn van harte welkom bij deze
ontmoeting.
* 25 maart : om 10.00 uur hoogmis én om 11.15 uur de gezinsviering, die in het teken staat van
palmpasenstokken. Nadien worden de mooi versierde palmpasenstokken naar de bewoners in
Leenderhof én het Marijkeplein gebracht. Kinderen denken aan de oudere mensen en laten hen
door die palmpasenstok zien dat ze extra aandacht voor hen hebben.
* 28 maart : kleutercatechese in de pastorie van 14.00 – 15.30 uur. Het verhaal van de
Goede Week wordt verteld en nadien wordt er geknutseld. Natuurlijk mogen de
kleuters ook paaseitjes gaan zoeken in de pastorietuin.
* 30 maart : om 19.30 uur worden alle vormelingen in de pastorie verwacht
voor de video : Jesus Christ Superstar. Een muzikaal spel over de laatste
dagen van Jezus.

TER INSPIRATIE : de graankorrel
Sterven om te leven,
zoals de graankorrel.
De weg van alle zaad.
Kijk eens naar de natuur...
daar proef je iets
van het geheim van het leven.
Zo sprak Jezus
over zijn eigen lot,
onbevangen.
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Wil je het echte leven
ontdekken,
klamp je dan niet vast
aan het leven,
maar leer het loslaten.
Zo is Hij ons voorgegaan.
Een mens om van te houden.
Licht in onze duisternis.
=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het secretariaat in Leende onder leiding van pater W. van
Meijl, tel. 06-12151593.
Het secretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: leende@parochienicasius.nl . De website is: www.parochienicasius.nl

