
          

 

 

 

 

 

parochie   H. Nicasius, locatie Leende 

                      

 

VOORWOORD 

 

Vanouds is de maand oktober de missiemaand én de maand van de rozenkrans. Bij beide thema’s 

willen we in deze Nieuwsbrief even blijven stilstaan. 

 

De ouderen onder ons herinneren zich wellicht nog de tijd dat in de gezinnen ’s avonds na het 

avondeten het rozenhoedje werd gebeden en aansluitend de litanie van Onze Lieve Vrouw. Een 

vroom gebruik dat in die tijd ook goed paste. De Mariaverering kende immers een grote bloei. 

 

Maar de tijden zijn veranderd en het bidden van het rozenhoedje komt in de gezinnen niet meer zo 

vaak voor. Toch willen wij dit Mariale gebruik in stand houden én u uitnodigen om met ons in de 

kerk op elke maandagavond in oktober om 19.00 uur het rozenhoedje mee te 

komen bidden. Een koor zal voor de Marialiedjes zorgen. Ook in Leenderhof 

wordt aandacht aan het rozenhoedje geschonken. 

 

Het bidden van het Wees Gegroet geeft rust. Van meerdere mensen mocht ik 

horen dat ze ’s avonds in bed bidden als ze niet in slaap kunnen komen. Het 

bidden van het rozenhoedje wil ook die rust en overgave geven, op 

voorspraak van Maria. 

 

De missiemaand houdt in ons het bewustzijn wakker dat ook wij een zending, een taak hebben. We 

zijn immers een deel van de wereldkerk. Elk jaar wordt dan ook in de maand oktober een kerk uit 

een andere land centraal gesteld. Op Missiezondag 18 oktober 2015 vieren wij onze verbondenheid 

en solidariteit met die wereldkerk. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar onze mede-

gelovigen in Pakistan. Het thema luidt: Geef hoop aan deze christenen!! 

 

De christenen in Pakistan vormen een religieuze minderheid in het islamitische land en staan 

geregeld bloot aan bedreigingen en geweld. De godsdienstvrijheid die door de staat officieel 

gegarandeerd wordt, beschermt hen in de praktijk nauwelijks. Daarbij komt nog de sociale 

discriminatie, want vele christenen zijn afkomstig uit de groep van de kastelozen en zijn arm. In 

deze situatie is het het geloof dat hen staande houdt. 

U kunt hier meer over lezen op blz. 5  van deze Nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

W. van Meijl, salvatoriaan 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

* Op zondag 30 augustus hebben we gecollecteerd voor de MIVA-actie, die dit jaar 80 jaar bestaat. 

De opbrengst van de collecte was € 272,11, waarvoor hartelijk dank. 

 

* Op 15 september jl. zijn de moeders van de pastorale werkgroepen (= gezinsviering, eerste 

communie, vormselvoorbereiding, kleutercatechese) in de pastorie bij elkaar gekomen en hebben  
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hun werkzaamheden voor het komende werkjaar besproken en vastgelegd. We zijn blij dat Ivonne 

van Kuijk zich bereid heeft verklaard om mee te helpen bij de gezinsvieringen. Dankjewel voor 

deze hulp. Zo blijft de continuïteit gewaarborgd en kunnen we kindvriendelijke gezinsvieringen 

blijven aanbieden.. 

 

* Op vraag van de Nederlandse bisschoppen hebben we op zondag 20 september gecollecteerd voor 

de vele vluchtelingen. De opbrengst van de collecte was € 941,26, dankzij een grote donatie. Heel 

hartelijk dank voor deze bijdrage. 

 

* Op 1 oktober  deelt Harrie Maas de pastoor mee dat hij door omstandigheden niet langer meer lid 

kan zijn van de werkgroep pastoriewacht. (De leden van deze werkgroep “bemannen” de pastorie 

op vrijdagochtend, zodat de parochianen er terecht kunnen met hun vragen.) De pastoor bedankt 

Harrie voor zijn trouwe dienst en grote betrokkenheid. Sinds februari 2006 is hij lid van deze 

werkgroep en tevens de contactpersoon ervan. Zijn taak wordt nu overgenomen door mevr. Lenie 

Hurkmans. Dankjewel voor deze vervanging, zodat de continuïteit blijft bestaan. 

 

* Op 28 september  én 1 oktober zijn de leden van de werkgroep “Straatcontactpersonen” in de 

pastorie bij elkaar gekomen n.a.v. hun jaarlijkse vergadering. De grote kamer was iedere keer goed 

gevuld. Fijn, dat zoveel vrijwilligsters zich zo betrokken voelen om iets voor een ander te mogen 

betekenen. Onder leiding van EH. W. van Meijl werd het belangrijke werk van de straatcontact- 

personen geëvalueerd. We hebben afscheid genomen van mevr. Bertie Jonker, die vanaf de jaren 

negentig dit werk met veel zorg heeft verricht. Haar opvolgster is mevr. Anneke Kennis. Twee 

nieuwe gezichten hebben we ook mogen verwelkomen: mevr. Riet Vromans (=Marijkeplein)  én 

Francien Couwenberg (Strijperstraat). Dankjewel voor deze bereidheid en medewerking. 

Dit jaar was dhr. Geert Hut, voorzitter van de zorgcoöperatie “Graag Gedaan”, aanwezig om de 

toehoorders aan de hand van een folder te informeren over de zorgcoöperatie in Leende. Vanuit 

Leenderstrijp gaven mevr. Riet v.d. Broek en mevr. Truus Joppen de nodige uitleg. Wat fijn dat er 

zo’n netwerk aan zorg voor elkaar bestaat! We mogen trots zijn dat er al zoveel goeds gebeurt  

binnen onze gemeenschap.  Belangrijk is dat we goed geïnformeerd zijn én elkaar daarin helpen. 

 

* Aantal kerkgangers. Misschien vraagt u zich ook wel eens af: hoeveel mensen gaan er ’s zondags 

in Leende naar de kerk? Zoals u wellicht weet, tellen de collectanten iedere zondag de kerkgangers. 

Hier is het resultaat van de maand september: (op 20 september was ook een gezinsviering !!) 

6 september: 163;  13 september 154;  20 september 240 27 september 160 

 

* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van november uit te geven. 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

 

* 13 september 2015: Theije van de Pavoordt, zoon van Kasper van de Pavoordt 

    en Martine Soupart, Orchideestraat. 

* 13 september 2015: Lotte Ceelen, dochter van Ad Ceelen en Suzanne Worm en 

    zusje van Isabelle, Piet van Astenstraat. 

* 13 september 2015: Keet Bierings, dochter van Twan Bierings en Bertie 

    Bierings-Scheepers en zusje van Tijme, Maarheeze. 

 

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat iedere 

dopeling veilig en gezond mag opgroeien tot een mens die gelukkig is en leeft  in de geest van 

Jezus. 
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Gouden huwelijk 

 

10 september 2015 : Wim Baudoin en Maria Baudoin-van Eert 

 

Van harte proficiat met dit gouden feest.  

Geluk en zegen en goede gezondheid te midden van uw kinderen, kleinkinderen, familieleden, 

vrienden en bekenden.. 

 

Overleden 

* 23 september 2015:  Jaantje van Meijl-van Hooff, echtgenote van Sjef van Meijl (†).  

   Zij heeft gewoond in de Heerstraat en is 83 jaar geworden. 

  

Ons medeleven gaat uit naar deze familie 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. 

 

 

HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID 

Op 13 maart jl.heeft onze paus Franciscus aangekondigd  dat er van 8 december 2015 tot 20 

november 2016 een Heilig Jaar (of Jubeljaar) voor de kerk zal zijn. Een Heilig Jaar met als thema: 

de barmhartigheid van de Vader. 

 

Een Heilig Jaar begint met het openeen van de Heilige Deur in de Sint-

Pieterskerk in Rome. Dat gebeurt dit jaar op het Hoogfeest van Maria 

Onbevlekte Ontvangenis op 8 december a.s. Op die dag is het 50 jaar 

geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) plechtig werd 

afgesloten. Het Heilig Jaar wordt beëindigd op 20 november 2016, op het 

Hoogfeest van Christus Koning. In principe heeft een Heilig Jaar om de 

25 jaar plaats. Het vorige Heilige Jaar, afgekondigd door paus Johannes 

Paulus II, was in 2000 b.g.v. de start van het derde millenium. 

 

Een Heilig of Jubeljaar is een bijzondere periode die door een paus wordt afgekondigd om de 

gelovigen extra de geestelijke schatten van de kerk van Christus aan te bieden én ervan te laten 

genieten. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. Het 

centrum van een Heilig Jaar is Rome. Uit heel de wereld stromen dan pelgrimerende gelovigen naar 

de Eeuwige Stad om zich te laven aan de geestelijke bronnen. 

 

Paus Franciscus schrijft in zijn pauselijke bul "Misericordiae Vultus" (= Het 

gelaat van barmhartigheid) dat "barmhartigheid het voornaamste fundament is 

van het leven van de Kerk....De geloofwaardigheid van de Kerk blijkt uit de 

barmhartige liefde en compassie die zij betoont. Waar christenen zijn, daar zou 

iedereen een oase van barmhartigheid moeten vinden." Onze paus Franciscus 

wil een Kerk die barmhartig is, zoals de Vader, God, barmhartig is. Om die 

reden geeft de paus alle gelovigen heel praktische adviezen om in eigen leven, 

maar ook in de parochie, inhoud te geven aan dit jubeljaar. 

 

Wij hopen vanuit de nieuwe parochie aandacht te besteden aan dit zo belangrijk onderwerp. 
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WERELDJONGERENDAGEN  KRAKAU  2016 

 

De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste internationale 

jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren, overal 

vandaan, komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren. 

‘Wereldjongerendagen’ staat voor nieuwe vrienden ontmoeten, bidden 

met mensen van over de hele wereld, lol maken, eucharistie vieren, 

multiculti socializen… een indrukwekkende ervaring om nooit te 

vergeten!  

 

Vijf dagen lang kunnen jongeren verspreid over de hele stad deelnemen 

aan klein- en grootschalige culturele festivals, vieringen, muziekconcerten, ontmoetingen en 

theatervoorstellingen. Drie ochtenden is er een Nederlandstalig programma. Traditionele 

hoogtepunten van de WJD zijn de verwelkoming van de paus op donderdag, op zaterdagavond de 

grote avondwake onder de sterrenhemel en op zondag een indrukwekkende slotviering. 

 

De Wereldjongerendagen bestaan al sinds 1984. Op initiatief van paus Johannes Paulus II kwamen 

toen 300.000 jongeren naar Rome. Sindsdien worden de WJD afwisselend op lokaal en 

internationaal niveau gehouden. Na steden als Buenos Aires, Parijs, Manilla, Sydney, Madrid en 

Rio – waar soms meer dan 1.000.000 jongeren samenkwamen – is in 2016 Kraków aan de beurt. 

 
In Nederland zijn we al weer volop bezig met de voorbereiding voor de wereldjongerendagen in het 

Poolse Kraków. Als je interesse hebt om mee te gaan, dan is er een informatiebijeenkomst op: 

 

Zondag 18 oktober om 18.00 

 

In het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21  

(op loopafstand van NS station Geldrop), in Geldrop. 

 

 

WERELDMISSIEMAAND 

 

Het thema van de wereldmissiemaand is dit jaar: geef hoop aan de christenen in Pakistan.  

In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder zie de christenen, het zwaar: armoede, 

analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen 

groot gevaar slachtoffer van geweld te worden. 

 

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen 

katholieken een minderheid op het totale aantal van 180 miljoen inwoners 

die voor het overgrote deel moslim zijn. In Pakistan wordt volgens de 

sharia, de islamitische wet, recht gesproken, wat betekent dat alle 

minderheden hieronder lijden, ook de christenen. 

 

De katholieke kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan 

de ontwikkeling van Pakistan. Missio steunt de parochies en religieuzen 

in Pakistan bij hun pastorale werk. Ze hebben drie concrete projecten: 

1. Mensen met een beperking praktisch ondersteunen. 

2. Meer rechten voor christelijke vrouwen. 

3. Leken leren hun geloof te versterken. 
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Op Missiezondag 18 oktober 2015 vieren wij onze verbondenheid en solidariteit met de wereldkerk.  

Geef hoop aan de christenen in Pakistan!! Op de website www.missio.nl vindt u achtergrondinfor- 

matie. U kunt uw bijdrage ook storten op rekening NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand te Den Haag.  

 

     

VERDIEPING  GELOOFSLEVEN  : iets voor u ?? 

 

Vanuit de nieuwe parochie H. Nicasius wordt een 7-delige cursus georganiseerd, waarbij je kunt 

onderzoeken hoe en waar je God het best kunt ervaren. Tijdens de avonden zullen we o.l.v. Lilian 

Spijkerman met videobeelden, gesprekken en verwerkingsdopdrachten proberen om dieper door te 

dringen tot de negen talen van God.  

De avonden vinden plaats op : 

Donderdag 15 oktober, 5 november, 26 november en 17 december 2015 

Donderdag 14 januari, 4 februari en 25 februari 2015  

Van 20.00 uur tot 22.15 uur, 

In het patronaat in Mierlo, Heer van Scherpenzeelweg 14. 

Aanmelden kan bij Lilian Spijkerman: l.spijkerman1@gmail.com     

 

 KALENDER 

 

* 5, 12, 19, 26 oktober: om 19.00 uur: bidden van het rozenhoedje in de kerk 

 

* 15 oktober  2015 : parochievergadering; de contactpersonen ontvangen nog een persoonlijke 

   uitnodiging. 

 

* 19 oktober 2015: om 15.00 uur: plechtige eucharistieviering b.g.v. 60-jarig huwelijk van Jan 

    Louwers en Nelly Louwers-de Martinès m.m.v. beide parochiële koren. 

 

* 1 november 2015: Hoogfeest van Allerheiligen. Om 10.00 uur plechtige hoogmis.. 

 

* 2 november 2015: Allerzielen. Om 19.00 uur een eucharistieviering, waarin de overledenen van 

   het afgelopen jaar een bijzondere plaats krijgen. De persoonlijke uitnodigingen volgen nog. 

 

* 3 november 2015: Op de koffie/thee bij de pastoor (=rouwverwerking). Het nieuwe seizoen begint 

   met weer 7 bijeenkomsten in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur. 

 

* 7 november 2015: gezinsviering om 19.00 uur : Sint-Maartensviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.missio.nl/
mailto:l.spijkerman1@gmail.com
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MISSIEMAAND  :  ter inspiratie 

 

Missie, missionaris, missieland, ontwikkelingshulp. 

allemaal woorden om elkaar te helpen. 

 

Missie wil zeggen: gezonden, 

zoals Jezus zijn leerlingen uitzond 

om Gods blijde boodschap bekend te maken 

over heel de wereld, 

onder alle volkeren. 

Zo worden ook wij, christenen, gezonden 

met een concrete taak 

dicht bij huis en/of veraf. 

 

Maak ons dan opmerkzaam voor de nood 

van de mensen in Pakistan en overal 

waar we verdriet en lijden ontmoeten. 

 

Open onze oren en onze harten voor degenen 

die lijden onder geweld en bedreiging, 

onder armoede en discriminatie. 

 

Maak ons ook ontvankelijk voor 

de verhalen van hoop 

die vertellen van toewijding en goedheid, 

van de moed om te dienen 

en de gave om lief te hebben. 

Schenk ons Jezus' boodschap van hoop, 

Zijn woord van bevrijding. 

 

 

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

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van EH. 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/

